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Ο ξόινο ηεο επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο ζηε ιήςε ζηξαηεγηθώλ 

απνθάζεσλ από ηελ επηρείξεζε. 

 

εκαληηθνί όξνη: επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή, κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ (Max Π), 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο   

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζαλ απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμήγεζε κε θαηαλνεηφ 

ηξφπν ηεο επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο θαη πσο απηή βνεζάεη ηελ επηρείξεζε ζηε ιήςε 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Ζ Δπηρεηξεζηαθή Οηθνλνκηθή (Managerial Economics), είλαη κία 

πξαθηηθή επηζηήκε ε νπνία απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνλ manager ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ψζηε λα ηνπο δψζεη ιχζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ.        

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία απνηειείηαη απφ δέθα θεθάιαηα θάζε έλα απφ ηα νπνία αλαιχεη 

δηάθνξα θαίξηα δεηήκαηα ηεο επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο θαη πσο κπνξεί ν manager λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα ιάβεη εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ ζην λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ, ν νπνίνο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ. 

 ην πξψην θεθάιαην, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα εμεγήζνπκε ηη είλαη ε επηρεηξεζηαθή 

νηθνλνκηθή, ε νπνία είλαη κηα πξαθηηθή επηζηήκε φπνπ ρξεζηκνπνηεί έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο φπσο είλαη ε δήηεζε, ην θφζηνο, ην θέξδνο ή ν αληαγσληζκφο θαη ζπλδπάδεη ηε 

παξαδνζηαθή νηθνλνκηθή (δειαδή ηε κηθξννηθνλνκηθή θαη καθξννηθνλνκηθή ζεσξία) κε ηηο 

επηζηήκεο ιήςεο απνθάζεσλ (φπσο ηα καζεκαηηθά, ε ζηαηηζηηθή θαη ε νηθνλνκεηξία).  

 ην δεχηεξν θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ 

(καθξννηθνλνκηθνχ θαη κηθξννηθνλνκηθνχ) φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ αλάιπζε θαη ε δηάγλσζε ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο είλαη έλα αλαγθαίν εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ζηειέρε πνπ ηε δηεπζχλνπλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ ηε ζηξαηεγηθή εθείλε ε νπνία λα 

ηαηξηάδεη απφιπηα ζηηο αλάγθεο ηεο θαη λα ηελ θαηαζηήζεη ηθαλή λα απνθηήζεη 
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αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη λα έρεη θαιέο πξννπηηθέο λα 

απμήζεη ηελ απφδνζε ηεο.  

 ην ηξίην θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ε 

νπνία είλαη έλα πνηνηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ manager ηε δπλαηφηεηα λα έρεη κία 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε πνπ δηεπζχλεη. Δπηπιένλ ζα αλαθεξζνχκε ηφζν ζην 

πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή ην νπνίν είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηνλ manager κηαο επηρείξεζεο, 

ν νπνίνο κε απηφλ ην ηξφπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε θακπχιε δήηεζεο γηα λα κπνξέζεη 

λα βξεη ηελ αμία πνπ νη θαηαλαισηέο εηζπξάηηνπλ απφ έλα πξντφλ, φζν θαη ζην πιεφλαζκα 

ηνπ παξαγσγνχ, φπνπ ν manager ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα βξεη πνην είλαη ην κέγηζην πνζφ 

πνπ ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη ε επηρείξεζε ηνπ ζε θφζηνο απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε κε 

ην πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο. 

 Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ζην ηέηαξην θεθάιαην ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, ε νπνία ζαλ έλα πνζνηηθφ εξγαιείν πξφβιεςεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο γηα νξζνινγηθφηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ. Οη manager ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ κε 

αθξίβεηα θαηά πφζν ζα κεηαβιεζεί ε δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ πνπ παξάγεη ε 

επηρείξεζε ηνπ ζε κηα κεηαβνιή γηα παξάδεηγκα ηεο ηηκήο. 

 ην πέκπην θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξία παξαγσγήο, ε νπνία αζρνιείηαη κε 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ πξντφληα θαη γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη απφ 

ηνπο manager λα επηιέγνπλ κε βέιηηζην ηξφπν ηε πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ εηζξνψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, ε νπνία είλαη έλα αλαγθαίν εξγαιείν γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζεσξία θφζηνπο 

παξαγσγήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, εξκελεχεη ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ, 

φπνπ καδί κε ηε δήηεζε θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ.  

 ην έθην θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξία θφζηνπο, ε νπνία δείρλεη ην θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα κεηαηξαπνχλ (κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο) νη εηζξνέο ζε εθξνέο θαη 

ε νπνία παίδεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή, επεηδή ζρεδφλ ζε θάζε 

δηεπζπληηθή απφθαζε απαηηείηαη κηα  πξνζεθηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

νθέινπο. πγθεθξηκέλα, ζην παξφλ θεθάιαην ζα αλαπηχμνπκε ηε ζεσξία θφζηνπο ηφζν ζηε 

βξαρπρξφληα φζν θαη ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν, θαζψο επίζεο ζα αλαιχζνπκε ηηο έλλνηεο 

ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ησλ νηθνλνκηψλ θάζκαηνο θαη ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ θαη ζα 

θαηαιήμνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο ηελ νπνία κπνξεί λα αλαπηχμεη 
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ν manager κηαο επηρείξεζεο ε νπνία ζέιεη λα αληαγσληζηεί ηηο άιιεο κε βάζε ην ρακειφ 

θφζηνο παξαγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο.     

 Μεηά ηελ αλάιπζε ηφζν ηεο ζεσξίαο παξαγσγήο φζν θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ θφζηνπο, πιένλ 

είκαζηε ζε ζέζε λα αλαθεξζνχκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο δηάθνξεο κνξθέο αγνξψλ πνπ 

ππάξρνπλ θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηνλ manager, θαζψο επίζεο θαη πσο απηφο ζα πάξεη ηηο 

νξζνινγηθέο εθείλεο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία. πγθεθξηκέλα ζην 

έβδνκν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζα αλαιχζνπκε ηηο ηέζζεξηο κνξθέο αγνξάο (ηέιεηνο 

αληαγσληζκφο, κνλνπψιην, κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο θαη νιηγνπψιην) θαη ζα δνχκε πσο 

απηέο  επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε, θαζψο επίζεο θαη πσο ζα θαηαθέξεη ν manager λα πάξεη 

εθείλεο ηηο απνθάζεηο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζην λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ.  

 Μεηά ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ ππνδεηγκάησλ, 

ζην φγδνν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζπκπαηγλίεο, θαζψο επίζεο θαη ζε ζηξαηεγηθέο κε 

ζπλεξγαζηαθήο ηζνξξνπίαο, ψζηε λα δνχκε ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβεη 

έλαο manager ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ.    

 ην έλαην θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξία παηγλίσλ ε νπνία ζα καο βνεζήζεη λα 

θαηαλνήζνπκε πσο ν manager ν νπνίνο δηεπζχλεη κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζην 

νιηγνπψιην, θάλεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο κε ζθνπφ λα θεξδίζεη ηηο αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζην 

θεθάιαην απηφ  ζα αλαιχζνπκε ηφζν ηα ζηαηηθά φζν θαη ηα δπλακηθά παίγληα θαη ζα δνχκε 

κε δηάθνξα ππνζεηηθά παξαδείγκαηα πνηα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηε θάζε επηρείξεζε, 

θαζψο επίζεο θαη ηα θέξδε πνπ ζα απνθφκηδαλ νη επηρεηξήζεηο εάλ ζπλεξγαδφληνπζαλ 

δεκηνπξγψληαο cartel.  

 ην ηειεπηαίν (δέθαην) θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα αζρνιεζνχκε κε 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο έλαο manager κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπο κπνξεί λα επηηχρεη ζην κέιινλ αχμεζε 

ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα ζα αζρνιεζνχκε κε δχν ζηξαηεγηθέο 

ηηκνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε: α) ηε πνιηηηθή κείσζεο ησλ ηηκψλ θαη β) ηελ επηζεηηθή 

ηηκνιφγεζε, θαζψο επίζεο ζα αλαιχζνπκε θαη κηα ηξίηε ζηξαηεγηθή ε νπνία θαηαθέξλεη 

απμάλνληαο ηα νξηαθά θφζηε λα κεηψζεη ηνλ αληαγσληζκφ. Απηέο νη ηξείο ζηξαηεγηθέο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο λα θαηαθέξεη λα κεηαβάιιεη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 
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The contribution of managerial economics to the strategy 

decisions of the enterprises 

 

Keywords: Managerial Economics, Maximization of Profits (Max Π), Strategy 

decisions 

 

Abstract 

 

The main goal of my thesis is to explain with simplicity, how Managerial Economics help the 

manager of a business to take strategy decisions. Managerial economics is a practical science 

and it is a very useful tool for the business’s manager. Managers use this tool because they 

want to analyze a variety of corporate difficulties and this tool can help them to solve their 

problems. My thesis consists of ten chapters, and explains how managers could use 

managerial economics to take strategy decisions that help them to maximize the corporate 

profits.   

 In the first chapter of my thesis, we try to explain, what managerial economics is. 

Managerial economics is a practical science in which we will use concepts of economic 

analysis as demand, cost, profit or competition and combine the traditional economics 

(microeconomics and macroeconomics theory) with sciences of mathematics, statistics and 

econometrics. 

 In the second chapter, we will discuss the strategic analysis of both the external 

(macroeconomics and microeconomics) and the internal environment of the business. 

Analysis and diagnosis of both the external and the internal environment of the firm is a 

necessary tool that managers use to be able to find the strategy to one that fits their needs, and 

to make it fit to gain a competitive advantage over its competitors and has good prospects to 

increase performance.  

 In the third chapter, we will discuss the analysis of demand and supply, which is a quality 

tool, which gives to the manager the ability to have a complete picture of the business. In 

addition, we will refer to both the consumer surplus which is very useful for a manager, where 

so can use the demand curve to be able to find the value that consumers receive from a 

product, and the surplus of the producer, where the manager of the company can find what is 
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the maximum amount that could be saving the company at a cost of negotiating with the 

supplier. In addition we will also market equilibrium. 

 After analyzing the theory of demand and supply, the fourth chapter will refer to the 

elasticity of demand, which as a quantitative predictive tool can be used by the manager of the 

enterprise for national decision making. Managers use this tool to determine accurately 

whether the quantity demanded of goods produced by the enterprise change, for example if a 

price changes.  

 The fifth chapter will deal with the theory of production, which deals with companies that 

produce products for their successful operation requires the manager to optimally choose the 

amount and type of inputs used in the production process, which is a necessary tool for 

analyzing the behavior of the company, upon which the theory of production costs, which in 

turn, interprets the supply side products, which along with demand determine the prices of 

goods. 

 The sixth chapter will deal with the cost theory which shows the costs required to be 

converted ( through the production process ) inputs into outputs , which plays an essential role 

in economic business, because almost every managerial decision requires a careful 

comparison between costs and benefits. Specifically in this chapter we will develop the theory 

costs both in the short and in the long run and also will analyze the concepts of economies of 

scale, scope and economic break-even point and will arrive in the analysis of cost leadership 

strategy which can be developed by the manager of a company that wants to compete with the 

other based on the low cost of production, as well as the advantages and disadvantages of 

non-effective implementation of these strategy. 

 After analyzing both the theory of production and cost theory, we are now able to refer to 

and understand the various forms of markets that exist and how they affect the manager, as 

well as how he will get those rational decisions that will lead him to success. Specifically in 

the seventh chapter of the thesis will analyze the four types of market (perfect competition, 

monopoly , monopolistic competition and oligopoly) and see how they affect the business, 

and how well will the manager who directs the getting those decisions which will help him to 

achieve his goal. 

 After understanding the functioning of markets with the help of various models, in the 

eighth chapter will refer to collusion, as well as a strategic non-cooperative equilibrium, in 

order to see the strategic decisions to be taken by a manager in relation to its competitors. 
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 In the ninth chapter will deal with the theory of games which will help us understand how 

the manager who runs a company located in oligopoly made several strategic moves in order 

to gain competitive enterprises and maximize the profit of the company. Specifically, this 

chapter will analyze both static and dynamic games and will look to various hypothetical 

examples what is the best solution for any business, and the profits made by companies 

getting together creating cartel. 

 In the last (tenth) chapter of this thesis, we discuss business strategies by which a manager 

can change the business environment, where with their help can achieve in the future growth 

of the company's profits. It will deal with two pricing strategies, namely: a) the policy of 

reducing prices and b) aggressive pricing, as well as to analyze and a third strategy that 

succeeds in increasing marginal costs to reduce competition. These three strategies can help 

the manager of the enterprise to succeed in the changing business environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

Πεξηερόκελα 

 

Πεξίιεςε…………………………………………………………………………………..vii 

Abstract ………………………………………………………………...…………………..xi 

Καηάινγνο Πηλάθσλ………………………………………………..……………….. xxiii 

Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ ……………………………………..…………………..xxiii 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

 

1.1 Δηζαγσγή…………………………………………………………………………….…1                                                                                                     

1.2 Πόηε ε Γηνίθεζε κηαο Δπηρείξεζεο ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή θαη ηη 

πξνζδηνξίδεη ε ιήςε ηξαηεγηθώλ Απνθάζεσλ ………………………………….2    

1.3 Σα βαζηθά ζηάδηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ………………………………...…….2 

1.4 Βαζηθέο αξρέο πνπ ζπληζηνύλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε……………. 4 

1.4.1 Πξνζδηνξηζκόο ηόρσλ θαη Πεξηνξηζκώλ …………………………………. 4 

1.4.2 Αλαγλώξηζε ηεο θύζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ θεξδώλ ………………….4 

1.4.3 Καηαλόεζε θηλήηξσλ……………………………………………………………..5 

1.4.4 Καηαλόεζε ησλ αγνξώλ …………………………………………………………6 

1.4.5 Ζ αλαγλώξηζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο……………….……..7 

1.4.6 Ζ ρξήζε ηεο νξηαθήο αλάιπζεο …………………………..……………………8 

1.5 Αλαθεθαιαίσζε……………………………………………….……………………..11 

 

 

 

 



xvi 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

2.1 Δηζαγσγή………………………………..…………………………………………….13 

2.2 Αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο………………..14 

2.2.1 Αλάιπζε ηνπ κάθξν-πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο……………………14 

2.2.1.1 Κνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο………………………………………..14 

2.2.1.2 Σερλνινγηθνί παξάγνληεο…………………………………………………….15 

2.2.1.3 Πνιηηηθνί ( θξαηηθνί)-λνκηθνί παξάγνληεο………………………………16 

2.2.1.4 Γηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο………………………………………………...16 

2.2.2 Αλάιπζε ηνπ κίθξν-πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο…………………….17 

2.3 Αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο……………….20 

2.3.1 Ζ ζεσξία ησλ πόξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο…………...21 

2.3.2 Ζ ‘’ Αιπζίδα Αμίαο’’ ηεο επηρείξεζεο……………………………………….22 

2.4 SWOT Αλάιπζε……………………………………………………………………..25 

2.4.1 Αλάιπζε δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ (strengths-weaknesses 

analysis)………………………………………………………………………………...…..26  

2.4.2 Αλάιπζε επθαηξηώλ θαη απεηιώλ (opportunities-threats analysis)…...27 

2.5 Αλαθεθαιαίσζε……………………………………………………………………..27 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

3.1 Δηζαγσγή……………………………………………………………………………..30 

3.2 Ζ Θεσξία ηεο Εήηεζεο…………………………………………………………...30 

3.2.1 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο Εήηεζεο………………………………..32 



xvii 
 

3.2.2 Πιεόλαζκα ηνπ θαηαλαισηή…………………………………………………34 

3.3 Ζ Θεσξία ηεο Πξνζθνξάο……………………………………………………....35 

3.3.1 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο Πξνζθνξάο…………………………...37 

3.3.2 Πιεόλαζκα ηνπ παξαγσγνύ…………………………………………………..39 

3.4 Ζ Ηζνξξνπία ηεο αγνξάο…………………………………………………………40 

3.5 πγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε (Comparative statics analysis)………….43 

3.6Αλαθεθαιαίσζε……………………………………………………………………44 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΔ ΕΖΣΖΖ  

 

4.1 Δηζαγσγή……………………………………………………………………………..46 

4.2 Διαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή ηνπ ίδηνπ αγαζνύ………………46 

4.3 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ειαζηηθόηεηα δήηεζεο……….…….....52 

4.4 Δηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα……………………………………………….……54  

4.5 ηαπξνεηδήο ειαζηηθόηεηα (cross-elasticity of demand)…………….……55 

4.6 Διαζηηθόηεηεο γηα γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο ..55 

4.7 Αλαθεθαιαίσζε………………………………………………………………….….57 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΘΔΩΡΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  

 

5.1 Δηζαγσγή……………………………………………………………………….……59 

5.2 Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο…………………………………………………….….60 

5.3 Αιγεβξηθέο κνξθέο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο……………………….…64 



xviii 
 

5.4 Κακπύιεο ηζνπαξαγσγήο (Isoquants) ή ίζνπ πξντόληνο θαη νξηαθόο 

ιόγνο ηερληθήο ππνθαηάζηαζεο (MRTS)………………………………….……64 

5.5 Νόκνη απόδνζεο θιίκαθαο (Laws of returns to scale)……………….…..67 

5.6Μεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο……………………….…….68 

5.7πλζήθε επαθήο κηαο θακπύιεο ηζνπαξαγσγήο κε ηελ θακπύιε ίζνπ 

θόζηνπο…………………………………………………………………………….……68 

5.8 Αλαθεθαιαίσζε………………………………………………………………….71 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΘΔΩΡΗΑ ΚΟΣΟΤ 

 

6.1 Δηζαγσγή……………………………………………………………………….….74 

6.2 Βξαρπρξόληεο ζπλαξηήζεηο θόζηνπο (Short-Run Cost Fuctions)……..75 

6.3 ρέζεηο θακππιώλ πξντόληνο θαη θόζηνπο…………………………….…..79 

6.4 Μαθξνρξόληεο ζπλαξηήζεηο θόζηνπο (Long-Run Cost Functions)…..80  

6.5 ρέζε κεηαμύ βξαρπρξόλησλ θαη καθξνρξόλησλ θακππιώλ κέζνπ 

θόζηνπο………………………………………………………………………….……....85  

6.6 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο (Economies of scale) θαη Οηθνλνκίεο θάζκαηνο 

(Economies of scope)………………………………………………………….……...86 

6.7 Αλάιπζε ηνπ Νεθξνύ εκείνπ παξαγσγήο……………………….……….90 

6.8 ηξαηεγηθή εγεζίαο θόζηνπο………………………………………….……...92 

6.9 Αλαθεθαιαίσζε…………………………………………………………….……95 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΜΟΡΦΔ ΑΓΟΡΑ  

 

7.1 Δηζαγσγή……………………………………………………………….………….99 



xix 
 

7.2 Ζ αγνξά ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνύ (Perfect Competition)……..……100 

7.2.1 Βξαρπρξόληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο ππό θαζεζηώο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνύ………………………………………………………………..……….102 

7.2.2 Μαθξνρξόληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο ππό θαζεζηώο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνύ………………………………………………………………….……..107 

7.3 Σν Μνλνπώιην (Monopoly)…………………………………………….…….110 

7.3.1 Βξαρπρξόληα ηζνξξνπία ηνπ Μνλνπσιεηή………………………..……112 

7.3.2 Γηαθνξέο ηεο κνλνπσιηαθήο ηζνξξνπίαο από ηελ ηζνξξνπία ζην ηέιεην 

αληαγσληζκό…………………………………………………………………..……….116 

7.3.3 Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηνπ κνλνπσιίνπ………………………………..…..116 

7.3.4 Δζθαικέλεο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ην κνλνπώιην……….…..118 

7.3.5 Μαθξνρξόληα ηζνξξνπία ηνπ Μνλνπσιεηή………………………….….119 

7.3.6 Παξαδείγκαηα κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδώλ ελόο κνλνπσιίνπ….….121 

7.3.7 Σν θπζηθό κνλνπώιην (natural monopoly)………………………….…...121 

7.4 Μνλνπσιηαθόο αληαγσληζκόο (Monopolistic competition)………….…123 

7.4.1 Βξαρπρξόληα ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ…….……124 

7.4.2 Μαθξνρξόληα ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ………....125 

7.4.3 ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο ζην κνλνπσιηαθό 

αληαγσληζκό…………………………………………………………….……………….126 

7.4.4 Γηαθνξά ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ θαη ηνπ ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνύ ζηε καθξνρξόληα ηζνξξνπία……………………………………..129 

7.5 Οιηγνπώιην (Oligopoly)………………………………………………………….130 

7.5.1 Ηζνξξνπία ζην νιηγνπώιην…………………………………………………….132 

7.5.2 Σν νιηγνπώιην Sweezy………………………………………………………….134 

7.5.3 Σν νιηγνπώιην Cournot……………………………………………………..…136 

7.5.3.1 Αιγεβξηθό κέξνο ππνδείγκαηνο Cournot………………………………..140 

7.5.3.2 Κακπύιεο ίζνπ θέξδνπο ζην νιηγνπώιην Cournot…………………….142 



xx 
 

7.5.4 Σν νιηγνπώιην Stackelberg…………………………………………………..145 

7.5.5 Σν νιηγνπώιην Bertrand………………………………………………………148 

7.5.6 ύγθξηζε κεηαμύ ππνδείγκαηνο Cournot θαη ππνδείγκαηνο 

Bertrand…………………………………………………………………………………..152 

7.6 Αλαθεθαιαίσζε……………………………………………………………………153 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

ΤΜΠΑΗΓΝΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΟΡΡΟΠΗΑ  

 

8.1 Δηζαγσγή……………………………………………………………………………157 

8.2 Σν Τπόδεηγκα πιήξνπο ζπκθσλίαο (Cartel)………………………………..158 

8.3 Με ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία (Non cooperative collusion)…………….161 

8.4 ηξαηεγηθέο κε ζπλεξγαζηαθήο ζπκπαηγλίαο………………………………166 

8.5 Αλαθεθαιαίσζε……………………………………………………………………168 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

ΘΔΩΡΗΑ ΠΑΗΓΝΗΩΝ  

 

9.1 Δηζαγσγή…………………………………………………………………………….170 

9.2 ηαηηθά Παίγληα (Static Games)……………………………………………….171 

9.3 Γπλακηθά Παίγληα (Dynamic Games)…………………………………………180 

9.4Αλαθεθαιαίσζε…………………………………………………………………….186 

 

 



xxi 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ   

 

10.1 Δηζαγσγή…………………………………………………………………………..189 

10.2 Πνιηηηθή κείσζεο ησλ ηηκώλ γηα απνηξνπή εηζόδνπ ζηελ αγνξά……189 

10.3 Δπηζεηηθή (ή ιεζηξηθή) ηηκνιόγεζε θαη κείσζε ηνπ αληαγσληζκνύ..193 

10.4 ηξαηεγηθή αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ησλ αληαγσληζηώλ γηα κείσζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ…………………………………………………………………………..195 

10.5Αλαθεθαιαίσζε………………………………………………………………….197 

ΔΠΗΛΟΓΟ……………………………………………………………………..…….199 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ…………………………………………………………………....200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 
 

Καηάινγνο Πηλάθσλ 

9.1: Παίγλην ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ κηαο πξνζπάζεηαο…………………………………....172 

9.2: 2ν Παίγλην ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ κηαο πξνζπάζεηαο………………………………...174 

9.3: 3ν Παίγλην ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ κηαο πξνζπάζεηαο………………………………...175 

9.4: Παίγλην ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ ζην δπνπψιην Bertrand……………………………...178 

9.5: πγθεληξσηηθά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ παίγλην…………182 

 

Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ 

 1.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κηαο 

επηρείξεζεο…………………………………………………………………………………...11 

 1.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο θακπχιεο θέξδνπο κηαο επηρείξεζεο………………….11 

 ρήκα 2.1: The Five competitive Forces that Determine Industry Competition……………18 

 ρήκα 2.2: The Value Chain………………………………………………………………...23 

 3.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο…………………………………….31 

 3.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κεηαβνιήο ηεο θακπχιεο δήηεζεο………………………...33 

 3.3: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή………………………35 

 3.4: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο θακπχιεο ηεο πξνζθνξάο…………………………….36 

 3.5: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κεηαβνιήο ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο…………………….38 

 3.6: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ……………………….40 

 3.7: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο………………………………..41 

 3.8: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κεηαβνιήο ηεο δήηεζεο κε ζηαζεξή ηε πξνζθνξά……….44 

 4.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηνμνεηδνχο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο…………………..47 

 4.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ζεκεηαθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο………………48, 49 

 4.3: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ειαζηηθνχ θαη αλειαζηηθνχ ηκήκαηνο δήηεζεο…………..50 

 Γηάγξακκα 4.4………………………………………………………………………………52 

5.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θακπχιεο ζπλνιηθνχ πξντφληνο ή ζπλνιηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο………………………………………………………………61  

5.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θακπχιεο κέζνπ θαη νξηαθνχ πξντφληνο…………………..61   

5.3: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο……………………………………………………………………………………..63 



xxiv 
 

5.4: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θακππιψλ ηζνπαξαγσγήο………………………………….65 

Γηάγξακκα 5.5………………………………………………………………………………..66 

Γηάγξακκα 5.6………………………………………………………………………………...67 

5.7: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο θακπχιεο ίζνπ θφζηνπο………………………………..69 

Γηάγξακκα 5.8………………………………………………………………………………...70 

6.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θακππιψλ βξαρπρξφληνπ θφζηνπο…………………………77 

6.2 :Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ζρέζεσλ θακππιψλ πξντφληνο θαη θφζηνπο…………...79, 80 

6.3: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε καθξνρξφληαο αλάιπζεο θφζηνπο………………………….81 

6.4:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κέζνπ θαη νξηαθνχ θφζηνπο ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν…….84 

6.5: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ζρέζεο κεηαμχ βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ θακππιψλ 

κέζνπ θφζηνπο………………………………………………………………………………..85 

6.6: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (αχμνπζεο ή θζίλνπζεο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο)……………………………………………………………………………………..87 

6.7: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ηνπ Φπζηθνχ Μνλνπσιίνπ…………88 

6.8: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο……………………………89 

6.9: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ παξαγσγήο……………………………90 

7.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θακππιψλ εζφδσλ ζην ηέιεην αληαγσληζκφ……………...101 

7.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε εζφδσλ (R), θεξδψλ (Π) θαη θφζηνπο (C) ζηε βξαρπρξφληα 

πεξίνδν ζην ηέιεην αληαγσληζκφ……………………………………………………………102 

7.3: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο βξαρπρξφληα ζην ηέιεην 

αληαγσληζκφ………………………………………………………………………………...104 

7.4: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε δεκηψλ κηαο επηρείξεζεο βξαρπρξφληα ζην ηέιεην 

αληαγσληζκφ, ρσξίο λα δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηεο………………………………………..105 

7.5:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε δεκηψλ κηαο επηρείξεζεο βξαρπρξφληα ζην ηέιεην 

αληαγσληζκφ, θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο……………………..106 

7.6: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο καθξνρξφληα ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ……………………………………………………………………………….109 

7.7: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο ηεο επηρείξεζεο ππφ θαζεζηψο 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ………………………………………………………………………110 

Γηάγξακκα 7.8………………………………………………………………………………111 

 7.9: Γηάγξακκα κνλνπσιίνπ………………………………………………………………..112 



xxv 
 

7.10: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιεηή ζηε βξαρπρξφληα 

πεξίνδν……………………………………………………………………………………..113 

7.11: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιεηή ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν 

κε ηε ρξήζε νξηαθψλ θακππιψλ……………………………………………………………114 

 7.12: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κνλνπσιίνπ ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

κε δεκίεο…………………………………………………………………………………….115 

7.13:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο…………………...117 

7.14: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιίνπ………..120  

7.15: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ Φπζηθνχ Μνλνπσιίνπ……………………………...122  

7.16: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε βξαρπρξφληαο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ……………………………………………………………………………….125  

7.17: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ…………...…………………………………………………………………..126 

7.18: Γηαθνξά ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ζηε 

καθξνρξφληα ηζνξξνπία……………………………………………………………………..130 

7.19: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε νιηγνπσιηαθήο αιιειεμάξηεζεο………………………..133 

7.20: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε νιηγνπσιίνπ Sweezy…………………………………….135 

7.21: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ζπλαξηήζεσλ αληίδξαζεο ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot…..139 

7.22: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ θακππιψλ ίζνπ θέξδνπο ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot.143 

7.23: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο θαη 

ησλ θακππιψλ ίζνπ θέξδνπο ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot…………………………………144 

7.24: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο Ηζνξξνπίαο Cournot……………………………….145 

7.25: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ δπνπσιίνπ Stackelberg…………………………….146 

7.26: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ δπνπσιίνπ Bertrand………………………………..150 

7.27: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηζνξξνπίαο Bertrand-Nash……………………………...151 

8.1:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο (Cartel)………158 

8.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ θηλήηξνπ αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Cartel……….160 

9.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε παηγλίνπ δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ (1ν παξάδεηγκα)…………181 

 9.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε παηγλίνπ δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ (2ν παξάδεηγκα)………184 

10.1:Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηηκνιφγεζεο ελφο κνλνπσιίνπ…………………………190 

10.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε πνιηηηθήο κείσζεο ηηκψλ θαη ππνιεηκκαηηθή δήηεζε….191 



xxvi 
 

10.3: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε αχμεζεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο κηαο αληαγσλίζηξηαο 

επηρείξεζεο………………………………………………………………………………..196    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ Δπηρεηξεζηαθή Οηθνλνκηθή είλαη κία πξαθηηθή επηζηήκε ε νπνία απνηειεί έλα πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ηνλ manager ή γεληθά γηα θάζε ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε επηρεηξεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα δψζεη ιχζεηο ζε 

δηάθνξα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλλνηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο φπσο είλαη ε δήηεζε, ην θφζηνο, ην θέξδνο θαη ν αληαγσληζκφο.  

 Ζ επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή είλαη έλαο ζπλδπαζκφο κεηαμχ ηεο παξαδνζηαθήο 

νηθνλνκηθήο (δειαδή ηεο κηθξννηθνλνκηθήο θαη καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο) θαη ησλ 

επηζηεκψλ ιήςεο απνθάζεσλ (φπσο είλαη ηα καζεκαηηθά, ε ζηαηηζηηθή θαη ε νηθνλνκεηξία). 

Δπνκέλσο γηα λα ιάβεη ηε ζσζηή απφθαζε ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ, ζα πξέπεη λα αληιεί πιεξνθνξίεο απφ γλψζεηο θαη ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ 

αληηθεηκέλσλ.  

 Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φρη 

κφλν γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ, αιιά θαη γηα ην κε επηρεηξεκαηηθφ θφζκν                                               

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηα λνηθνθπξηά), βαζίδεηαη ζηε κειέηε 

ηεο δηαρείξηζεο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ φπνπ ν manager ζα πξέπεη λα ιάβεη εθείλεο ηηο 

απνθάζεηο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία ελφο δηνηθεηηθνχ ζηφρνπ 

κε ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δίλαη έλαο πνιχ επξχο επηζηεκνληθφο θιάδνο ν νπνίνο 

πεξηγξάθεη ηε δηαρείξηζε ηφζν ησλ πφξσλ ησλ λνηθνθπξηψλ ηα νπνία έρνπλ ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο επεκεξίαο ηνπο, φζν θαη ησλ πφξσλ κηαο νξζνινγηθήο επηρείξεζεο κε 

βαζηθφ ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο ( max Π). 

 Γηα λα κπνξέζεη έλαο manager λα ιάβεη ηηο ζσζηέο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα 

ηνλ νδεγήζνπλ ζην λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, φπσο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ρξεηάδεηαη λα έρεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο  απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο (φπσο γηα παξάδεηγκα, απφ ην ηκήκα 

ηνπ ινγηζηεξίνπ ην νπνίν ηνπ παξέρεη ρξήζηκεο θνξνινγηθέο ζπκβνπιέο θαη ζηνηρεία 
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βαζηθνχ θφζηνπο ή απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην ηκήκα marketing ζρεηηθά 

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία ζα δηαθηλεζεί ην παξαγφκελν πξντφλ).  

 

1.2 Πόηε ε Γηνίθεζε κηαο Δπηρείξεζεο ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή θαη ηη 

πξνζδηνξίδεη ε ιήςε ηξαηεγηθώλ Απνθάζεσλ 

 

Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα, 

δειαδή είλαη ν έιεγρνο, ε νξγάλσζε, ε πξφβιεςε θαη ν ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηελ επηδίσμε ηνπ άξηζηνπ 

παξαγσγηθνχ-νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ηεο, κε ηελ 

εμαζθάιηζε πιήξνπο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Αλαθέξεηαη ζπλεπψο 

ζηνλ θαζνξηζκφ, ζην πξνγξακκαηηζκφ θαη ζην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ελεξγεηψλ κηαο επηρείξεζεο.    (Γ. Αγαπεηφο, 2004) 

 Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο είλαη θαηά θχξην ιφγν αληηθείκελν ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο, είλαη εθείλεο νη απνθάζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο νιφθιεξεο ηεο 

επηρείξεζεο, ην ζθνπφ θαη ηε θαηεχζπλζε ηεο. Δπηπιένλ, είλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη νη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε απηφ ην επίπεδν θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ην 

εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ.       (P. J. Montana, B. H. Charnov, 2000) 

 

1.3 Σα βαζηθά ζηάδηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 

Σφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ηε δηαδηθαζία  

ιήςεο απνθάζεσλ κπνξνχκε λα ηε δηαρσξίζνπκε ζε πέληε βαζηθά ζηάδηα : 

 Καζνξηζκφο ή εμαθξίβσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ. 

 Ζ νξνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ. 

 Ζ επηινγή ηεο θαιχηεξεο εθηθηήο ιχζεο. 

 Ζ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο.    ( Edwin Mansfield, 1996)  

 

Σηάδην 1
ν 

: Ο θαζνξηζκφο ή ε εμαθξίβσζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο . 



3 
 

 

Γηα λα κπνξέζεη ν manager κηαο επηρείξεζεο λα ιάβεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζα 

πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη πνηνη είλαη νη αληηθεηκεληθνί ηεο ζηφρνη. ( Γηα παξάδεηγκα αλ ν 

manager έρεη ζαλ ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά 10% ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνχκελν εμάκελν, ηφηε ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία 

ψζηε λα πεηχρεη ην ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη).  

 

Σηάδην 2 
ν 

: Ζ νξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

Έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα κέξε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο 

ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ γηα παξάδεηγκα ν manager κηαο επηρείξεζεο 

αληηκεησπίδεη κία θαηάζηαζε σο κε ηθαλνπνηεηηθή, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη ν αθξηβήο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ψζηε λα κπνξέζεη λα  αληηκεησπίζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία.  

 

Σηάδην 3 
ν 

: Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εθηθηψλ ιχζεσλ πνπ έρνπκε. 

 

Όηαλ γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ  φιεο νη 

εθηθηέο ιχζεηο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε έλα θιάδν φπνπ κέρξη πξφηηλνο βξηζθφηαλ έλαο 

παξαγσγφο ελφο κνλαδηθνχ πξντφληνο, εηζέιζεη έλαο λένο αληαγσληζηήο, ηφηε ε ήδε 

ππάξρνπζα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη θάπνηεο ιχζεηο ψζηε λα κπνξέζεη 

λα πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο. Κάπνηεο πηζαλέο εθηθηέο ιχζεηο γηα ην παξάδεηγκά 

καο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο: Να πνιεκήζεη ηνλ αληαγσληζηή ή φρη; Να 

δηαθνξνπνηήζεη ην πξντφλ ηεο ή φρη; Θα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο ηεο;   

 

 Σηάδην 4 
ν 

: Ζ επηινγή ηεο θαιχηεξεο εθηθηήο ιχζεο. 

 

Μφιηο ε επηρείξεζε πξνζδηνξίζεη ηηο εθηθηέο ιχζεηο πνπ έρεη, κεηά ζα πξέπεη λα 

αμηνινγήζεη θάζε κία απφ απηέο μερσξηζηά θαη λα πξνζδηνξίζεη πνηα είλαη ε 

θαιχηεξε, δεδνκέλσλ ησλ αληηθεηκεληθψλ ηεο ζηφρσλ.  

 



4 
 

Σηάδην 5 
ν 

: Ζ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο. 

 

Σν 5
ν 
θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ε πινπνίεζε ηεο απφθαζεο. 

Όηαλ γίλεη ε επηινγή ηεο θαιχηεξεο εθηθηήο ιχζεο ζα πξέπεη λα γίλεη ε πινπνίεζε 

ηεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή.      

          

1.4 Βαζηθέο αξρέο πνπ ζπληζηνύλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

 

χκθσλα κε ηνλ (Michael R. Baye  2010), έλαο απνηειεζκαηηθφο manager πξέπεη : 

 Να πξνζδηνξίδεη ζηφρνπο θαη πεξηνξηζκνχο. 

 Να αλαγλσξίδεη ηε θχζε θαη ηε ζεκαζία ησλ θεξδψλ. 

 Να θαηαλνεί θίλεηξα. 

 Να θαηαλνεί ηηο αγνξέο. 

 Να αλαγλσξίδεη ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηελ νξηαθή αλάιπζε  

 

1.4.1 Πξνζδηνξηζκόο ηόρσλ θαη Πεξηνξηζκώλ 

 

Κάζε έλα απφ ηα ηκήκαηα πνπ έρεη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα είλαη πηζαλφλ λα έρεη 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην ηκήκα marketing κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα έρεη 

ζαλ ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ηελ επίηεπμε αχμεζεο 

ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ αγνξά. 

 Ο ζπλνιηθφο ζηφρνο ηεο θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο 

(max Π). Όκσο γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο απαηηείηαη απφ ηνλ manager λα μεπεξάζεη 

ηηο δπζθνιίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη λα 

πάξεη ηε ζσζηή απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, θαζψο θαη ηε θαιχηεξε 

ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο, πνηα ηερλνινγία ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη κε άιια 

δεηήκαηα πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο.   

 

1.4.2 Αλαγλώξηζε ηεο θύζεο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ θεξδώλ 
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Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ν ζπλνιηθφο ζηφρνο ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ή ηεο αμίαο ηνπο. 

 Κέξδνο ζεσξείηαη θάζε ζεηηθή κεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην 

ζχλνιν ηνπο θαη είλαη ην πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα έζνδα φισλ 

γεληθά ησλ  εμφδσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ηελ ακνηβή ησλ ηξηψλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο: εξγαζία, θεθάιαην, έδαθνο (κηζζνί-ηφθνη θεθαιαίνπ-έγγεηνο πξφζνδνο).          

(Γ. Αγαπεηφο, 2004) 

  

Σν θέξδνο δηαθξίλεηαη ζε δχν έλλνηεο: 

α) Επηρεηξεκαηηθό Κέξδνο (Business profit): Σν επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο ηζνχηαη κε ηα έζνδα 

ηεο επηρείξεζεο κείνλ ην άκεζν (ή ινγηζηηθφ) θφζηνο. Σν άκεζν ή ινγηζηηθφ θφζηνο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο μνδεχεη γηα λα κπνξέζεη 

λα ιεηηνπξγήζεη γηα ινγηζηηθνχο ή θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ( γηα παξάδεηγκα, αγνξά 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, πιεξσκή ελνηθίνπ θ.α.). 

β) Οηθνλνκηθό Κέξδνο (Economic profit) :  Σν νηθνλνκηθφ θέξδνο πξνθχπηεη αλ αθαηξέζνπκε  

ην έκκεζν θφζηνο απφ ην επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο. Σν έκκεζν θφζηνο νξίδεηαη σο ε αμία ησλ 

εηζξνψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηή 

γηα ηε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. Με απιά ιφγηα, ην έκκεζν θφζηνο είλαη ην θφζηνο 

επθαηξίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 χκθσλα κε ηνλ  (Γ. Αγαπεηφ 2004), θφζηνο επθαηξίαο (opportunity cost) είλαη << ην 

δηαθπγφλ θέξδνο ή ε ζπζία πνπ πθίζηαηαη ν  επηρεηξεκαηίαο ή ην άηνκν απφ ηελ παξαγσγή ή 

ρξεζηκνπνίεζε ελφο ζπληειεζηή παξαγσγήο ή ελφο αγαζνχ, αληί ηεο επηινγήο ελφο άιινπ 

ζπληειεζηή παξαγσγήο ή πξντφληνο >>. 

 

 

1.4.3 Καηαλόεζε θηλήηξσλ 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ηα θίλεηξα είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ ην 

ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη, θαζψο θαη ην ηξφπν πνπ εξγάδνληαη νη ζθιεξά 

εξγαδφκελνη.  

 χκθσλα κε ηνλ  (Γ. Αγαπεηφ, 2004), << θίλεηξα γεληθά απνηεινχλ νη δηάθνξεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα θίλεηξα απηά 
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κπνξνχλ λα δνζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (bonus), δειαδή θίλεηξα 

παξαγσγηθφηεηαο ή απφ ην θξάηνο πξνο ηνπο ηδηψηεο ή ηηο επηρεηξήζεηο γηα αλάπηπμε >>. 

 Ο πεηπρεκέλνο manager είλαη απηφο ν νπνίνο έρεη κηα μεθάζαξε αληίιεςε γηα ην ξφιν ησλ 

θηλήηξσλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θηλήηξσλ ψζηε 

λα σζεί απηνχο πνπ δηνηθεί πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο κέγηζηεο πξνζπάζεηαο. 

 

 

1.4.4 Καηαλόεζε ησλ αγνξώλ 

 

ηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε κηα αγνξά ππάξρνπλ δχν πιεπξέο: Γηα θάζε αγνξαζηή ελφο 

πξντφληνο ππάξρεη θαη ν αληίζηνηρνο πσιεηήο. Δπνκέλσο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αγνξάο εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή δχλακε πνπ έρνπλ ηφζν νη αγνξαζηέο  φζν 

θαη νη πσιεηέο ζηελ αγνξά. Ζ δχλακε ή ε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε θαηαλαισηψλ θαη 

παξαγσγψλ ζηελ αγνξά, νξηνζεηείηαη απφ ηξείο πεγέο αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.    (Michael R. Baye,  2010) 

 πγθεθξηκέλα έρνπκε ηηο εμήο ηξείο πεγέο αληαγσληζκνχ: 

α) Αληαγσληζκόο Καηαλαισηή-Παξαγσγνύ: Σφζν νη θαηαλαισηέο φζν θαη νη παξαγσγνί 

πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θάλνληαο ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα λα 

επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. Απφ ηε πιεπξά ηνπο νη θαηαλαισηέο επηδηψθνπλ λα αγνξάζνπλ έλα 

πνηνηηθφ πξντφλ ζε ζρεηηθά ρακειή ηηκή, ελψ νη παξαγσγνί επηρεηξνχλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ 

ζε πςειέο ηηκέο. Βέβαηα, ππάξρνπλ φξηα ζηε δπλαηφηεηα ησλ δχν πιεπξψλ λα πεηχρνπλ 

ακθφηεξνη ην ζηφρν ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε ηηκή πνπ πξνζθέξεη έλαο θαηαλαισηήο γηα 

ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο είλαη ππεξβνιηθά ρακειή, ηφηε ελδερνκέλσο ν παξαγσγφο λα 

αξλεζεί λα πξνζθέξεη ην πξντφλ ηνπ θαη ην αληίζηξνθν. Αθφκα θαη ζε θαζεζηψο κνλνπσιίνπ 

απηέο νη δχν δπλάκεηο παξέρνπλ έλα θπζηθφ έιεγρν θαη κηα θπζηθή ηζνξξνπία ζηελ αγνξά. 

β) Αληαγσληζκόο κεηαμύ θαηαλαισηώλ: Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο ζηελ αγνξά. Μηα ηέηνηα  

πεξίπησζε είλαη φηαλ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ελφο πξντφληνο.       

Έλα παξάδεηγκα αληαγσληζκνχ κεηαμχ θαηαλαισηψλ είλαη νη πιεηζηεξηαζκνί. 

γ) Αληαγσληζκόο κεηαμύ παξαγσγώλ: Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ είλαη ε ηξίηε 

πεγή αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά. Δδψ έρνπκε έλα κηθξφ αξηζκφ θαηαλαισηψλ 

ζηελ αγνξά, κε πνιινχο παξαγσγνχο νη νπνίνη αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηε 
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πνηφηεηα θαη ηε ηηκή ησλ πξντφλησλ ηνπο. Γειαδή ζε απηή ηε πεγή αληαγσληζκνχ, νη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο πξνζθέξνληαο πςειήο πνηφηεηαο 

πξντφληα ζηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 Ζ θάζε κηα κνξθή αληαγσληζκνχ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ επεξεάδεη δηαθνξεηηθέο 

αγνξέο ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε, φηη γηα λα κπνξέζεη έλαο manager 

λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε δηνίθεζε εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

πξντφλ ηεο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη απφ απηέο ηηο πεγέο αληαγσληζκνχ.                       

   

1.4.5 Ζ αλαγλώξηζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο, ε νπνία καο δείρλεη πσο ε αμία κηαο 

δεδνκέλεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη καο δείρλεη 

ην θφζηνο επθαηξίαο είζπξαμεο ελφο πνζνχ ζην κέιινλ ην νπνίν είλαη ν ρακέλνο ηφθνο πνπ 

ζα κπνξνχζε ε επηρείξεζε λα είρε θεξδίζεη αλ ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ είρε εηζπξαρζεί ζήκεξα 

θαη ε νπνία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή έλλνηα πνπ πξέπεη λα ππνινγίδνπλ νη manager κηαο 

επηρείξεζεο. 

 Σψξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ηηο έλλνηεο ηεο παξνχζαο αμίαο θαη ηεο θαζαξήο 

παξνχζαο αμίαο: 

Παξνύζα Αμία (Present Value, PV): << Παξνχζα αμία είλαη ην πνζφ ην νπνίν λα επελδπζεί 

ζήκεξα, κε ζπγθεθξηκέλν επηηφθην, γηα λα πξνθχςεη ζην κέιινλ έλα νξηζκέλν χςνο 

θεθαιαίνπ ή ε ζεκεξηλή αμία κηαο ζπγθεθξηκέλεο κειινληηθήο ξνήο εηζνδήκαηνο κε βάζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν επηηφθην >>.      ( Γ. Αγαπεηφο, 2004) 

 

Σχπνο Παξνχζαο Αμίαο : 

                                                                          

 

Όπνπ FV είλαη ε κειινληηθή αμία.  

Ζ κειινληηθή αμία είλαη πνιιαπιάζην ηνπ αξρηθνχ πνζνχ κε ην ζπληειεζηή (1+η)
λ 
, ν νπνίνο 

νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο αλαηνθηζκνχ λ εηψλ.   (Αζαλάζηνο Δπίζθνπνο, 2009) 
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Καζαξή Παξνύζα Αμία ( Net Present Value) : Μηα εηαηξεία ε νπνία πξνηίζεηαη λα επελδχζεη 

ζηε παξαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζεη ηελ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Δπνκέλσο, ε θαζαξή παξνχζα αμία ( NPV) ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη απιψο ε παξνχζα 

αμία (PV) κηαο ξνήο εζφδσλ ε νπνία παξάγεηαη απφ έλα πξφγξακκα κείνλ ην ηξέρνλ θφζηνο 

(C0) ηνπ πξνγξάκκαηνο: NPV= PV-C0 . Αλ ε θαζαξή παξνχζα αμία ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη 

ζεηηθή, ηφηε ην πξφγξακκα είλαη θεξδνθφξν επεηδή ε παξνχζα αμία ησλ εζφδσλ απφ ην 

πξφγξακκα ππεξβαίλεη ην ηξέρνλ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα 

πξφγξακκα ην νπνίν έρεη αξλεηηθή θαζαξή παξνχζα αμία, ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη απφ ηνλ 

manager ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ην θφζηνο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο ππεξβαίλεη ηελ 

παξνχζα αμία ηεο ξνήο εζφδσλ πνπ παξάγεη ην πξφγξακκα.     (Michael R. Baye, 2010) 

 

 

Σχπνο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο : 

 

 

 

 

 

 

1.4.6 Ζ ρξήζε ηεο νξηαθήο αλάιπζεο 

 

Έλα ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ manager κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ην νπνίν ζα 

ηνλ βνεζήζεη λα πάξεη ζσζηέο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, είλαη ε ρξήζε ηεο νξηαθήο αλάιπζεο, 

θαζψο επίζεο θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζε ζπλνιηθά κεγέζε, κέζα κεγέζε θαη νξηαθά κεγέζε γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο αξηζηνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ. 

 Σψξα ζα δνχκε παξαθάησ ηνπο ηχπνπο: ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ηεο επηρείξεζεο, ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, ηε κέζε πξφζνδν, ηελ νξηαθή 

πξφζνδν, ην κέζν θφζηνο θαη ην νξηαθφ θφζηνο. 
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 Σχπνο ζπλνιηθψλ εζφδσλ επηρείξεζεο:  

                          

 Όπνπ R= ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο 

               P= ε ηηκή ησλ πξντφλησλ 

               Q= ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ 

 

 Σχπνο ζπλνιηθνχ θφζηνπο επηρείξεζεο:   

    

   Όπνπ C= ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο 

      W= ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο 

       L= νη εξγαδφκελνη 

 

Σχπνο κέζεο πξνζφδνπ επηρείξεζεο: 

      

      

Όπνπ AR= ε κέζε πξφζνδνο ηεο επηρείξεζεο 

 

 

Σχπνο κέζνπ θφζηνπο επηρείξεζεο: 

  

Όπνπ AC= ην κέζν θφζηνο ηεο επηρείξεζεο. 

Σχπνο νξηαθήο πξνζφδνπ επηρείξεζεο: 

     

 

 

Όπνπ MR= ε νξηαθή πξφζνδνο ηεο επηρείξεζεο 

           d R= είλαη ε κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο 

           d Q= θαηά πφζν κεηαβάιιεηαη ε παξαγσγή θαηά κία κνλάδα πξντφληνο         
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Σχπνο νξηαθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο: 

  

 

Όπνπ  MC= ην νξηαθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο, 

             d C= είλαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ησλ δηαγξακκάησλ 1.1 θαη 1.2 ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηα 

ζπλνιηθά έζνδα θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ηε θακπχιε 

θέξδνπο ζα δνχκε πφηε κεγηζηνπνηνχληαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο ( Max Π) ν manager ζα πξέπεη λα 

απμήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κεηαβιεηή πνπ έρεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε ε 

νξηαθή πξφζνδνο λα γίλεη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο (MR=MC).  

 ην δηάγξακκα 1.1 απεηθνλίδνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ( R) θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο (C) 

κηαο επηρείξεζεο. 

Ζ ΑΒ είλαη ε εθαπηφκελε ηεο R, ελψ ε ΓΓ είλαη ε εθαπηφκελε ηεο C. ην ζεκείν Δ 

εθάπηεηαη ε R θαη ζην ζεκείν Ε εθάπηεηαη ε θακπχιε ζπλνιηθνχ θφζηνπο ( C).                            

Αλ ε ΑΒ είλαη παξάιιειε ηεο ΓΓ ( ΑΒ // ΓΓ) απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπλ ηελ ίδηα θιίζε θαη 

ηφηε ηζρχεη MR=MC. ην ζεκείν φπνπ νη θιίζεηο ησλ εθαπηφκελσλ είλαη ίζεο εθεί έρσ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο. Σν Q3 , δειαδή ε δηαθνξά ΔΕ είλαη ην ζεκείν 

φπνπ ε επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο, ελψ ην Q2 είλαη ην λεθξφ ζεκείν ηεο 

επηρείξεζεο. 

 ην δηάγξακκα 1.2 απεηθνλίδεηαη ε θακπχιε θέξδνπο κηαο επηρείξεζεο φπνπ κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ζηα εθαπηφκελα ζεκεία έρνπκε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο 

επηρείξεζεο.   
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R θαη C 

  C (Q) 

 Β 

 Α Δ Ζ R (Q) 

  

 Ε Θ Γ 

 0   

   Γ Q3    Q2 Q1       Q 

Γηάγξακκα 1.1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο κηαο 

επηρείξεζεο 

 Π  

 

 

 Max Π 

  

 

 0    

 Q3 Q1 Q 

 

Γηάγξακκα 1.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο θακπύιεο θέξδνπο κηαο επηρείξεζεο 

 

1.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμεγήζακε ηη είλαη ε επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή 

θαη γηα πνην ιφγν είλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηνλ manager κηαο επηρείξεζεο, ην νπνίν 

ην ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ αλάιπζε δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ψζηε λα ηνπ 
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δψζεη ιχζεηο γηα ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηα 

πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ηελ νπνία δηεπζχλεη.   

 Ζ επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο παξαδνζηαθήο νηθνλνκηθήο θαη 

ησλ επηζηεκψλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ρξεζηκνπνηεί έλλνηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, φπσο 

είλαη ε δήηεζε, ην θφζηνο, ην θέξδνο ή ν αληαγσληζκφο. Γηα λα κπνξέζεη έλαο manager λα 

ιάβεη ηηο ζσζηέο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπ ζηφρνπ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ρξεηάδεηαη 

λα έρεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο  απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο.  

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηα πέληε βαζηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο ψζηε λα πάξνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο απνθάζεηο, κε ζθνπφ λα εθπιεξψζνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Σα πέληε βαζηθά ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ηα εμήο: ν θαζνξηζκφο ή ε εμαθξίβσζε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ, ε νξνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εθηθηψλ 

ιχζεσλ, ε επηινγή ηεο θαιχηεξεο εθηθηήο ιχζεο θαη ηέινο ε πινπνίεζε ηεο απφθαζεο.    

 ηε ζπλέρεηα αλαιχζακε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο απνηειεζκαηηθφο 

manager. πγθεθξηκέλα έλαο απνηειεζκαηηθφο manager ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο, λα αλαγλσξίδεη ηε θχζε θαη ηε ζεκαζία ησλ θεξδψλ, λα 

θαηαλνεί ηα θίλεηξα θαη ηηο αγνξέο, λα αλαγλσξίδεη ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη 

ηέινο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ νξηαθή αλάιπζε. 

 ην ηέινο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ απεηθνλίζακε δηαγξακκαηηθά ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο κηαο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο δείμακε ζε πνηφ ζεκείν ηεο θακπχιεο 

θεξδψλ έρνπκε  Max Π γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζε πνην ζεκείν ησλ δηαγξακκάησλ βξίζθεηαη 

ην λεθξφ ηεο ζεκείν. 

 ην επφκελν θεθάιαην, ζα αλαιχζνπκε ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη πψο απηά επεξεάδνπλ ηνλ manager ζην λα πάξεη ηηο ζσζηέο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο, θαζψο επίζεο ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ηεο, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

2.1 Δηζαγσγή 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε 

ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο 

θαη κε ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ηηο 

επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη πσο απηά 

επεξεάδνπλ ηνλ manager ζην λα πάξεη εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ ζα ηνλ 

νδεγήζνπλ ζην λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη.  

 Ζ αλάιπζε θαη ε δηάγλσζε ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη έλα αλαγθαίν εξγαιείν ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

ζηειέρε πνπ ηε δηεπζχλνπλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ ηε ζηξαηεγηθή εθείλε ε νπνία λα 

ηαηξηάδεη απφιπηα ζηηο αλάγθεο ηεο θαη λα ηελ θαηαζηήζεη ηθαλή λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη λα έρεη θαιέο πξννπηηθέο λα 

απμήζεη ηελ απφδνζε ηεο.   

 Σν έξγν ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη πάληα λα μεθηλάεη κε κηα αμηνιφγεζε 

ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο (σο βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο γηα ην πνπ πξέπεη λα θαηεπζπλζεί ε εηαηξεία), χζηεξα λα ζπλερίδεη κε 

κηα αμηνιφγεζε ησλ πην ππνζρφκελσλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ θαη λα θνξπθψλεηαη κε ηελ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο.              

(Arthur A. Thompson, Jr, et al., 2008) 

 Αξρηθά ζα αλαιχζνπκε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, κεηά κε ην εζσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ S.W.O.T. αλάιπζε ( δειαδή ζηηο 

δπλάκεηο θαη αδπλακίεο θαη ζηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ ηελ δηέπνπλ). 
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2.2 Αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

Μηα επηρείξεζε ε νπνία ζέιεη λα επηβηψζεη θαη λα απμήζεη ηελ απφδνζε ηεο, ζα πξέπεη ηα 

ζηειέρε ηεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαγσληζηνχλ ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ ίδην θιάδν. χκθσλα κε ηνλ 

(Β. Μ. Παπαδάθε, 2007), ‘’ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ρψξνο φπνπ ε 

δηνίθεζε ηεο πξέπεη λα αλαδεηεί επθαηξίεο θαη πηζαλέο απεηιέο’’. 

 Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ παξάγνληεο νη νπνίνη δελ πξνέξρνληαη κέζα 

απφ ηελ επηρείξεζε θαη νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο ή απεηιέο γηα 

απηήλ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ην κάθξν πεξηβάιινλ θαη 

ην κίθξν πεξηβάιινλ. 

 

    2.2.1 Αλάιπζε ηνπ κάθξνπεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

Σν κάθξν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο κπνξνχκε λα ην δηαθξίλνπκε ζε:  

 θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, 

 ηερλνινγηθνχο παξάγνληεο, 

 πνιηηηθνχο (θξαηηθνχο)-λνκηθνχο παξάγνληεο, 

 δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο.      (Πέηξνο Κηφρνο et. al., 2003) 

 

 2.2.1.1 Κνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

Οη πνην ζεκαληηθνί θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα βνεζήζνπλ ή λα 

εκπνδίζνπλ κία επηρείξεζε ζην λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο είλαη:                                    

α) νηθνλνκηθνί, β) δεκνγξαθηθνί, γ) γεσγξαθηθνί θαη δ) θνηλσληθνί.  

 α) Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο: Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ 

πξέπεη λα αλαιχεηαη απφ κηα επηρείξεζε, επεηδή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή θαη 

ηηο πξννπηηθέο ηεο. Μεξηθνί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ην ζηέιερνο ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα αλαιχζεη είλαη νη εμήο: νη νηθνλνκηθνί θχθινη, ηα επηηφθηα, ην ΑΔΠ, 

νη δηάθνξεο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο, ηα πιενλάζκαηα ή ηα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ 
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πιεξσκψλ ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ εκπφξην, ηελ εμέιημε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ε αλεξγία ε νπνία είλαη ζπρλά απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

πθέζεσλ θαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα.   

 β) Δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο: Οη ζπνπδαηφηεξνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ν manager ηεο επηρείξεζεο είλαη: νη κεηαβνιέο ζην πιεζπζκφ θαη ζηελ 

ειηθία ηνπ (πιεζπζκνχ), θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ.   

 γ) Γεσγξαθηθνί παξάγνληεο: Ο manager κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεη 

πξνζεθηηθά θαη ηνπο γεσγξαθηθνχο παξάγνληεο, δειαδή λα δηαπηζηψζεη αλ νη ζπλζήθεο ζε 

άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο είλαη επλντθφηεξεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ή φρη. Δπνκέλσο, ν manager ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν κεηαθίλεζεο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο ζε άιιε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε κεηαθίλεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ απφ 

κία πεξηνρή ζε κία άιιε.   

 δ) Κνηλσληθνί παξάγνληεο: Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε γηα αγαζά ή 

ππεξεζίεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, θαζψο επίζεο λα αιιάμνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο 

ηεο.   

 

 2.2.1.2 Σερλνινγηθνί παξάγνληεο 

Οη ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηηο ζεκαληηθέο εθεπξέζεηο, νη νπνίεο 

πξνθαινχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή καο, αιιά θαη ηηο βαζκηαίεο θηιφπνλεο βειηηψζεηο 

ζε δηαθφξνπο ηνκείο, φπσο π.ρ. ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο πξψηεο χιεο θαη πιηθά, 

ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θ.ιπ.       (Πέηξνο Κηφρνο et. al., 2003) 

 Οη επηδξάζεηο απφ ηηο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή λέσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, θπβεξλεηηθέο επηρνξεγήζεηο ζε έξεπλα , βειηίσζε κεζφδσλ 

παξαγσγήο, ξπζκνί απαμίσζεο θ.ιπ.   
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 2.2.1.3 Πνιηηηθνί ( θξαηηθνί)-λνκηθνί παξάγνληεο 

Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί κηα νηθνλνκηθή κνλάδα κπνξεί λα αιιάμνπλ απφ 

ηηο παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο κπνξεί λα παξέκβεη κέζσ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ 

πνπ δεκηνπξγεί γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ζεκάησλ ηα νπνία αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

θαη νη νπνίνη αιιάδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 Δπνκέλσο, νη παξεκβάζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο είλαη ινγηθφ λα 

επεξεάζνπλ ηηο επηινγέο ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Μεξηθνί απφ ηνπο  

λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ θξάηνπο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κηα επηρείξεζε 

κπνξεί λα είλαη νη εμήο: λα ππάξρνπλ έιεγρνη ζηηο ηηκέο, λένη θαλνληζκνί πνπ λα αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ, πεξηνξηζκνχο ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

εξγνζηαζίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, θαλνληζκνχο πνπ λα αθνξνχλ ηε κνλνπσιηαθή 

λνκνζεζία, ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, λένπο θφξνπο θ.α. 

 Άξα ην θξάηνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο επηρεηξήζεηο κε πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο.  

Απηφ πνπ απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηνλ manager κηαο επηρείξεζεο φζν αθνξά ηνπο πνιηηηθνχο 

θαη λνκηθνχο παξάγνληεο είλαη ε αβεβαηφηεηα. 

 2.2.1.4 Γηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο 

Ο manager κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα εξεπλήζεη θαη λα είλαη ελήκεξνο γηα ηηο δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο ζρέζεηο,  γηαηί κπνξεί λα ππάξρνπλ εμειίμεηο νη νπνίεο λα δεκηνπξγήζνπλ 

επθαηξίεο ή απεηιέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 χκθσλα κε ηνπο  (Π. Κηφρνο et al., 2003) νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο βαζηθά 

αλαθέξνληαη: α) ηελ εμσηεξηθή εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ησλ ρσξψλ 

ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε εμάγεη ηα πξντφληα ηεο θαη επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

                       β) ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πεξί δαζκψλ θαη εκπνξίνπ: Ζ ζπνπδαηφηεξε είλαη ε 

Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT), ε νπνία κεηνλνκάζζεθε ζε Οξγαληζκφ 

Παγθνζκίνπ Δκπνξίνπ (WTO). Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπκθσλίαο απηήο είλαη ε πξννδεπηηθή 

κείσζε ησλ δαζκψλ θαη ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ ζην δηεζλέο εκπφξην γηα ηε δεκηνπξγία 

δηεζλνχο αγνξάο, ε νπνία ζα έρεη επλντθέο επηδξάζεηο ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε-κέιε.  

                   γ) ηηο νηθνλνκηθέο ελνπνηήζεηο, ζπλαζπηζκνχο θαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

δηαθφξσλ ρσξψλ: Απηέο έρνπλ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηδξάζεηο, θπξίσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλή ρψξν.  
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     2.2.2 Αλάιπζε ηνπ κίθξνπεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

Γηα λα δηακνξθψζεη ν manager κηα άξηηα ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε 

ηνπ κάθξν πεξηβάιινληνο λα πξνβεί θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ κίθξν πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη. Μηα ηερληθή ινηπφλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ κίθξν πεξηβάιινληνο είλαη ην ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηεο δνκηθήο 

αλάιπζεο ηεο αγνξάο, ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη σο κνληέιν ηνπ Porter.  

   Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, 

αιιά ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ε ππφζεζε ηεο εκθάληζεο λέσλ αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη νη πηζαλέο απεηιέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ παξνπζία 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ.     (Μ. Porter, 1998) 

 Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί παξέρεη ζηνλ manager ηεο επηρείξεζεο 

έλαλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηεο θχζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν φπνπ 

αλήθεη ε επηρείξεζε πνπ δηεπζχλεη.  

 χκθσλα κε ηνλ  (Μ. Porter, 1998), κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη πξψηα λα πξνβιεκαηίδεηαη 

θαη λα αλαιχεη, ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν 

επίπεδν απηήο ηεο έληαζεο θαζνξίδεηαη απφ πέληε βαζηθέο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο 

πνηθίινπλ απφ θιάδν ζε θιάδν θαη δείρλεη πψο ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα θιάδν 

επεξεάδεη θαη’ επέθηαζε ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

αληαγσληζκφο, ηφζν δπζθνιφηεξε γίλεηαη ε θεξδνθνξία.  

 Σν κνληέιν ηνπ Porter πεξηέρεη πέληε αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο είλαη:  

 

α) Ζ απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν (the threat of new entrants).  

β) Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα ή ππεξεζίεο ( the threat of substitute products or 

services). 

γ) Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ( the bargaining power of suppliers). 

δ) Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ( the bargaining power of buyers). 

ε) Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ ( the rivalry 

among the existing competitors) ( ζρήκα 2.1). 
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                                                              ρήκα 2.1 

The Five competitive Forces that Determine Industry Competition 

Πεγή: Porter, M. E. (1998) The Competitive Advantage of Nations, published by Palgrave. 

 

 α) Ζ απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν (the threat of new entrants):                   

Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εηζέιζνπλ ζε θάπνην θιάδν, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Σν 

πφζν ζνβαξή κπνξεί λα είλαη απηή ε απεηιή, εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο:                          

α) νηθνλνκίεο θιίκαθαο, β) απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα, γ) θνζηνινγηθά πιενλεθηήκαηα 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, δ) δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο, ε) πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο, 

ζη) θφζηε αιιαγήο ηνπ πειάηε, δ) θφβνο γηα ηπρφλ αληίπνηλα απφ ηηο ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο, ε) λνκηθνί θξαγκνί θαη ζ) δπζθνιία πξφζβαζεο ζε ηερλνινγία θαη 

εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία.      (Β.Μ Παπαδάθεο, 2007) 

 β) Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα ή ππεξεζίεο (the threat of substitute products or 

services): Τπνθαηάζηαην ιέγεηαη έλα πξντφλ, πνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη έλα άιιν πξντφλ 

γηα κία ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Ζ χπαξμε ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ επηδξά άκεζα ζηε 

δήηεζε ησλ πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο θαη ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα αληαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε. Ζ απεηιή απηή απμάλεηαη αθφκα 

 

RIVALRY AMONG EXISTING 

COMPETITORS   

 

 

 

THREAT OF NEW ENTRANTS 

THREAT OF SUBSTITUTE 

PRODUCTS OR SERVICES 

BARGAINING POEWER                

OF  BUYERS 
BARGAINING POWER 

OF SUPPLIERS  
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πεξηζζφηεξν φηαλ ππάξρνπλ άκεζα δηαζέζηκα ππνθαηάζηαηα, φηαλ έρνπλ ζπκθέξνπζα ηηκή, 

φηαλ είλαη παξφκνηαο ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο (επίζεο ζηε δεκηνπξγία θαιψλ ππνθαηάζηαησλ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο) θαη φηαλ ππάξρεη ρακειφ θφζηνο αιιαγήο 

γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.     (Β.Μ. Παπαδάθεο, 2007) 

 χκθσλα κε ηνλ (M. E. Porter, 1998), << Ζ παξνπζία ησλ ζηελψλ ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ πεξηνξίδεη ηε ηηκή ησλ αληαγσληζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεψζνπλ ρσξίο λα 

πξνθαινχλ ππνθαηάζηαζε θαη δηάβξσζε ηνπ φγθνπ ηεο βηνκεραλίαο >>.  

 

 γ) Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ( the bargaining power of suppliers): 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο θαη ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: α) απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ, φπνπ φζν ιηγφηεξνη θαη κεγαιχηεξνη πξνκεζεπηέο ππάξρνπλ 

ζηνλ θιάδν, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε, β) απφ ην κέγεζνο θαη 

ηε ζεκαζία ηνπ αγνξαζηή, φπνπ φηαλ ν αγνξαζηήο είλαη κεγάινο θαη ζεκαληηθφο γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηφηε έρνπκε κείσζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηνπο δχλακεο, γ) φηαλ ππάξρεη 

έληνλε δηαθνξνπνίεζε – κνλαδηθφηεηα ζην πξντφλ, ηφηε ην θφζηνο αιιαγήο γηα ηνπο πειάηεο 

είλαη πςειφ θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε, δ) αλ ππάξρνπλ 

θνληηλά ππνθαηάζηαηα ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ, ηφηε αθνχ νη αγνξαζηέο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο πεγέο πξνκεζεηψλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ πεξηνξίδεηαη θαη ε) ε δπλαηφηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ 

πξνο ηα εκπξφο, φπνπ φηαλ νη πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα 

επφκελν ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηφηε ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε 

απμάλεηαη.     (Β. Μ. Παπαδάθεο, 2007) 

 

   δ) Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ (the bargaining power of buyers):  

 Οη αγνξαζηέο δηαζέηνπλ ζπλήζσο κεγάιε δχλακε ζηνλ αληαγσληζκφ. Όζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο γηα ηελ εηαηξεία, ηφζν 

κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έρνπλ. Αληίζεηα, ε δχλακε ησλ αγνξαζηψλ κεηψλεηαη, 

φηαλ ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλνο.  Δπηπιένλ, έλαο ζεκαληηθφο 

ξφινο ζηε δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη φηαλ νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο γλσξίδνπλ ην 

θφζηνο, φπνπ ζε απηή ηε πεξίπησζε αζθνχλ κεγαιχηεξεο πηέζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ 

ηηκψλ. Δπηπιένλ παξάγνληεο νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 
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αγνξαζηψλ είλαη ε επαηζζεζία ησλ αγνξαζηψλ ζηελ ηηκή, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

θαη ε θάζεηε νινθιήξσζε ησλ αγνξαζηψλ πξνο ηα πίζσ.    (Β. Μ. Παπαδάθεο, 2007) 

 

ε) Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ (the 

rivalry among the existing competitors): Δδψ ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη πψο απηφο δηακνξθψλεηαη. Απηή ε δχλακε, 

αζθείηαη θαζεκεξηλά, αθνχ ε θάζε κία επηρείξεζε πξνζπαζεί λα ππεξηεξήζεη ηεο άιιεο. Ζ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη απνηέιεζκα ησλ θηλήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ λα βειηηψζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη εμήο: ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαγσληζηψλ, ηα πςειά ζηαζεξά θφζηε, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη 

πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, ε έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο 

ζηα πξντφληα θαη ηέινο ε χπαξμε πςειψλ εκπνδίσλ εμφδνπ.    (Β. Μ. Παπαδάθεο, 2007) 

 

2.3 Αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

Ζ επηηπρία ή ε απνηπρία κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ απφ ην πφζν 

γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ζηηο 

κεηαβνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Αλ κία επηρείξεζε δελ κπνξεί 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ πηζαλφλ λα 

απνηχρεη.  

 Έλαο manager φκσο, εθηφο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζε απηφ, ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δένληα πξνζνρή θαη ζηελ 

αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ησλ πφξσλ ηεο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ ε επηρείξεζε έρεη ή κπνξεί λα αλαπηχμεη ψζηε λα κπνξεί λα αληηκεησπίδεη κε 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηηο απεηιέο απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη λα κπνξέζεη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ ηηο παξνπζηάδνληαη.  

 Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηελ αιπζίδα αμίαο (Value Chain) ηεο επηρείξεζεο ε νπνία 

είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν αλάιπζεο ψζηε ε επηρείξεζε λα αλαθαιχςεη ηελ 



21 
 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, ην νπνίν βνεζάεη ηνλ manager πνπ ηε δηεπζχλεη λα ελαξκνλίζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 2.3.1 Ζ ζεσξία ησλ πόξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

χκθσλα κε ηνλ (Β.Μ. Παπαδάθε, 2007),  << Ζ ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ είλαη 

κηα κάιινλ εζσζηξεθήο ζεψξεζε, ε νπνία δελ παξαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, φκσο βαζίδεηαη θπξίσο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. 

Τπνζηεξίδεη φηη θάζε επηρείξεζε δηαθέξεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο σο πξνο ηνπο πφξνπο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, θαζψο επίζεο θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο 

εθκεηαιιεχεηαη. Δηδηθφηεξα, εθείλνη νη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

απνθηεζνχλ ή λα αλαπαξαρζνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ζε επηθξάηεζε έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ >>.       

 χκθσλα κε ηνλ  (Β.Μ Παπαδάθε, 2007), νη πφξνη ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ηνπο 

‘’πιηθνχο’’ πφξνπο (tangible), νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο: i) ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο 

φπσο είλαη ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ii) θπζηθνχο πφξνπο φπσο είλαη ε 

πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο, iii) αλζξψπηλνπο πφξνπο νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο θαη iv) νξγαλσηηθνχο πφξνπο νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη β) ηνπο ‘’άπινπο’’ πφξνπο (intangible), νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ 

ηνπο: i) ηερλνινγηθνχο πφξνπο φπσο είλαη ε ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα (παηέληεο, εκπνξηθά 

ζήκαηα, δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, εκπνξηθά κπζηηθά), ii) πφξνπο θαηλνηνκίαο φπσο 

εξεπλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη iii) ε θήκε φπσο ε θήκε κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ.  

 Ζ χπαξμε φκσο ησλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο απφ κφλνη ηνπο δελ είλαη  αξθεηνί γηα λα 

ραξίζνπλ ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επεηδή νη πφξνη πξέπεη λα 

ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγνχλ ηθαλφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα, νη ηθαλφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο πξνθχπηνπλ απφ ην ζσζηφ ζπλδπαζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε κηαο νκάδαο πφξσλ 

νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε νξηαθέο ηθαλφηεηεο θαη ζεκειηψδεηο (ή κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο). 

 Οη νξηαθέο ηθαλφηεηεο είλαη ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο είηε δηαζέηνπλ θαη νη αληαγσληζηέο είηε 

κπνξνχλ εχθνια λα ηηο κηκεζνχλ. Αληηζέησο, νη ζεκειηψδεηο (ή κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο), είλαη 

ηθαλφηεηεο πνπ δε δηαζέηνπλ νη αληαγσληζηέο θαη είλαη δχζθνιν λα ηηο κηκεζνχλ. Σέηνηεο 

ηθαλφηεηεο κπνξεί λα είλαη ε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα θαη ην θιίκα εξγαζίαο, πνπ σο 

«θνηλσληθά πξντφληα» δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εχθνια αληηθείκελν αληηγξαθήο. Δίλαη 
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ηθαλφηεηεο, πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

εθηηκνχληαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο πειάηεο, ή πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη 

λα αληηγξαθνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Δπνκέλσο ην δεηνχκελν είλαη λα απνθηήζεη ε 

επηρείξεζε ζεκειηψδεηο ή κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Βέβαηα, θαη νη νξηαθέο ηθαλφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο. Απηέο απνηεινχλ ηελ αλαγθαία 

ζπλζήθε, ελψ νη ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο ηελ ηθαλή γηα ηελ επηρεηξεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επηηπρία.    (Β. Μ. Παπαδάθεο, 2007) 

 

2.3.2 Ζ ‘’ Αιπζίδα Αμίαο’’ ηεο επηρείξεζεο 

Ζ αλάιπζε ηεο αιπζίδα αμίαο δίλεη ζηνλ manager κηα αλαιπηηθή εηθφλα γηα ηελ εηαηξεία πνπ 

δηεπζχλεη, αθνχ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζεκεία ηεο ή αθφκα θαη ησλ 

κνλαδηθψλ ηεο ηθαλνηήησλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηε κέζνδν ηνπ δηαρσξηζκνχ 

θαηά ιεηηνπξγία θαη αλαδήηεζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ θάζε ιεηηνπξγίαο ρσξηζηά. 

Μηα πξνζέγγηζε πνπ δηαπλέεηαη απφ κηα ηέηνηα θηινζνθία είλαη ε ηερληθή ηεο ‘’ Αιπζίδαο 

Αμίαο’’.     (Β. Μ. Παπαδάθεο, 2007) 

 Ζ ζηξαηεγηθή δείρλεη ηνλ ηξφπν πνπ κηα επηρείξεζε εθηειεί ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη νξγαλψλεη νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνηθίινπλ αλάινγα ηε 

ζπνπδαηφηεηα  ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηηο δηάθνξεο βηνκεραλίεο.                  

(M. E. Porter, 1998) 

 Όπσο παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 2.2 ε αιπζίδα αμίαο απνηειείηαη απφ θχξηεο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη είλαη κία 

κέζνδνο εθηίκεζεο δηαθφξσλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ φπνπ θάζε κία απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγεί αμία (margin) γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Γειαδή φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο δηεμάγεη εζσηεξηθά κηα επηρείξεζε ζπλδπάδνληαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα αιπζίδα αμίαο. Αλ κηα επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

απνδψζεη επαξθή αμία ζηνπο αγνξαζηέο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ειθπζηηθφ θέξδνο, ηφηε ε 

επηρείξεζε δελ ζα κπνξέζεη λα επηβηψζεη γηα πνιχ. Ζ αιπζίδα αμίαο είλαη έλα απαξαίηεην θαη 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαπηζηψζεη πνην 

ηκήκα ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα. Γηα λα κπνξέζεη ν 

manager λα βξεη πνην είλαη απηφ ην ηκήκα ηεο επηρείξεζεο πνπ αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα 
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ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη ην ράξηε θφζηνπο (cost mapping) θαη ην ράξηε ελεξγεηηθνχ (asset 

mapping).       

                      

     

Sup- FIRM INFRASTRUCTURE   (e.g., Finance, planning)   

-port HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

Acti- TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

-vities 

 PROCUREMENT  

          INBOUND    OPERATIONS   OUTBOUND MARKETING   AFTER SALE 

          LOGISTICS   (Manufacturing)   LOGISTICS         AND           SERVICE  

                                       SALES 

 

 

                  Primary Activities 

 

ρήκα 2.2 

The Value Chain 

Πεγή: Porter, M. E. (1998) The Competitive Advantage of Nations, published by Palgrave. 

 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο είλαη νη εμήο: α) νη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο 

εηζεξρφκελσλ (inbound logistics), β) νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο (operations),                          

γ) νη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο εμεξρφκελσλ (outbound logistics), δ) κάξθεηηλγθ θαη 

πσιήζεηο ( marketing and sales), ε) ππεξεζίεο κεηά ηε πψιεζε (after sale service).  

Δλψ νη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο είλαη νη εμήο: α) εζσηεξηθή 

ππνδνκή (firm infrastructure), β) δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ (human resource 

management), γ) αλάπηπμε ηερλνινγίαο (technology development), δ) πξνκήζεηεο 

(procurement). 

M 
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N 
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Σψξα ζα δνχκε ζπλνπηηθά ηη θάλνπλ νη θχξηεο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο:  

α) Δξαζηεξηόηεηεο δηαρείξηζεο εηζεξρόκελσλ (inbound logistics): Οη δξαζηεξηφηεηεο 

δηαρείξηζεο εηζεξρφκελσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππνδνρή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε 

δηαθίλεζε ησλ πξψησλ πιψλ θαζψο επίζεο κε ηελ απνγξαθή θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ 

απνζεκάησλ.  

β) Δξαζηεξηόηεηεο ηεο παξαγσγήο (operations): Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

παξαγσγή είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηαηξέπνληαη νη πξψηεο χιεο ζε ηειηθφ πξντφλ, 

φπσο εγθαηαζηάζεηο, ζπληήξεζε κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπζθεπαζία θιπ. 

γ) Δξαζηεξηόηεηεο δηαρείξηζεο εμεξρόκελσλ (outbound logistics): Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε εμεξρφκελσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε 

θαη ηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο.  

δ) Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο (marketing and sales): Δίλαη νη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ γλσζηφ ην πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο φπσο είλαη ε δηαθήκηζε, ε 

ηηκνιφγεζε, ε επηινγή θαλαιηψλ δηαλνκήο θιπ.  

ε) ππεξεζίεο κεηά ηε πώιεζε (after sale service): Ζ 5
ε
 θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο αιπζίδαο 

αμίαο έρεη λα θάλεη κε ηε παξνρή ππεξεζηψλ κεηά ηε πψιεζε γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ αχμεζε 

ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο γηα ηνλ θαηαλαισηή, φπσο είλαη ε εγθαηάζηαζε, ε επηζθεπή, ε 

παξνρή αληαιιαθηηθψλ θιπ. 

 

Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  

α) Εζσηεξηθή ππνδνκή (firm infrastructure): Ζ εζσηεξηθή ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο έρεη λα 

θάλεη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεληθή δηνίθεζε, ηε ρξεκαηνδνηηθή δηνίθεζε, 

ηε λνκηθή ππνζηήξημε, ηε δηνίθεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

β) Δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πόξσλ (human resource management): Οη αλζξψπηλνη πφξνη είλαη 

έλα ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. Δδψ απαηηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηινγή, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ.   

γ) Αλάπηπμε ηερλνινγίαο (technology development): Δδψ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ, κε ηε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, ηελ αλάπηπμε απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο θιπ.  
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δ) Πξνκήζεηεο (procurement): Δδψ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

απφθηεζε εηζξνψλ φπσο είλαη νη πξψηεο χιεο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ν εμνπιηζκφο θιπ.  

 

 Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο εηαηξείαο είλαη έλα αιιεινεμαξηψκελν ζχζηεκα ή  δίθηπν  

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αιιεινζπλδένληαη. Οη δεζκνί ζπκβαίλνπλ φηαλ κε θάπνην ηξφπν ε κία 

δξαζηεξηφηεηα  επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.                          

Οη ζχλδεζκνη δεκηνπξγνχλ ζπρλά ζπκβηβαζκνχο ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ. Μηα εηαηξεία γηα λα πεηχρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

ζα πξέπεη λα επηιχεη ηέηνηνπο ζπκβηβαζκνχο, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιέμεη.. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο κεηψλεη ην 

θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ  θαη επηηξέπεη  ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ειέγρνπ, δεκηνπξγψληαο ππνθαηάζηαηα ιηγφηεξν δαπαλεξά ζε κηα δξαζηεξηφηεηα απφ φηη ζε 

άιιεο. Ο ζπληνληζκφο ζηηο  δξαζηεξηφηεηεο είλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα λα 

κεησζεί ν ζπλδπαζκέλνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, ν νπνίνο είλαη νινέλα 

θαη πην ζεκαληηθφο γηα λα επηηχρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.     (M. E. Porter, 1998) 

  Απφ ηηο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο, νη πξνκήζεηεο, ε αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ ηφζν λα ζπζρεηηζηνχλ 

κε ζπγθεθξηκέλεο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη λα ππνζηεξίδνπλ νιφθιεξε ηελ αιπζίδα 

αμίαο. Δλψ, ε εζσηεξηθή ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο ππνζηεξίδεη νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο 

ρσξίο απαξαίηεηα λα ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ππνζηεξηθηηθέο 

ιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ ηελ αμία πνπ ν θαηαλαισηήο απνιακβάλεη ζην βαζκφ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηψλ.    (Β. Μ Παπαδάθεο, 2007)     

2.4 SWOT Αλάιπζε 

Ζ ζπλερήο θαη ιεπηνκεξήο παξαθνινχζεζε θαη απνηχπσζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ, ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε 

πξφβιεςε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επηρείξεζεο, δελ επαξθνχλ απφ 

κφλα ηνπο γηα ηε κειέηε επηδξάζεσλ ηνπο ζε απηή. Γηα απηφ ηνλ ιφγν κία κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ψζηε λα έρνπκε αθξηβή εθηίκεζε θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ δξάζεσλ 

απηψλ ζηα κεγέζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αλάιπζε SWOT.     (Π. Κηφρνο et al.,2003) 
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 Ζ SWOT αλάιπζε απνηειεί έλα εξγαιείν ζθηαγξάθεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν καο δείρλεη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα (Weakness) ζεκεία ηεο 

επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πφξνπο 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ εθείλε δηαζέηεη, θαζψο επίζεο θαη ηηο επθαηξίεο (Opportunities) θαη ηηο 

απεηιέο (Threats) νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν. 

Καηά ηε SWOT αλάιπζε ν manager ηεο επηρείξεζεο κειεηψληαο ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ηεο, θαζψο επίζεο θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ ππάξρνπλ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη 

ζε πνηνπο ηνκείο ε επηρείξεζε πνπ δηεπζχλεη αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα ψζηε λα δψζεη 

ηε δένληα πξνζνρή γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο. 

 Δπηπιένλ κε ηελ SWOT αλάιπζε ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο αγλφεζεο ζεκαληηθψλ 

δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ή επθαηξηψλ θαη απεηιψλ. Σέινο κε ηελ SWOT αλάιπζε κπνξεί 

ν manager ηεο επηρείξεζεο λα δηαγλψζεη πηζαλέο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο πνπ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα είραλ πξνζδηνξηζζεί.  

2.4.1 Αλάιπζε δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ (strengths-weaknesses 

analysis) 

Ο manager ηεο επηρείξεζεο αθνχ αξρηθά εληνπίζεη ηα δπλαηά ηεο ζεκεία, δειαδή ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο θαζψο επίζεο θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο δειαδή ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο, 

ζα πξέπεη λα ηα ζπγθξίλεη κε ηα αληίζηνηρα ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

 Οη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη 

εληνπίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε θαη δηάγλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο. Γειαδή 

απφ ηελ αλάιπζε θαη δηάγλσζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (γηα παξάδεηγκα, 

απφ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ, ηε παξαγσγή, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θιπ.). Οη δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο καο ππνδεηθλχνπλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο, ηηο νπνίεο ζα 

ήηαλ σθέιηκν λα ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη αδπλακίεο 

ππνδεηθλχνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα, ηα νπνία ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνθχγεη ή λα 

δηνξζψζεη.    (Π. Κηφρνο et al., 2003)          
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2.4.2 Αλάιπζε επθαηξηώλ θαη απεηιώλ (opportunities-threats analysis) 

Ο manager ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο κέζσ ηεο 

αλάιπζεο θαη δηάγλσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ζα πξέπεη 

λα πξνβεί ζηελ αλάιπζε ηνπ κίθξν θαη κάθξν πεξηβάιινληνο ηεο. 

 Οη παξάγνληεο ηνπ κάθξν πεξηβάιινληνο πνπ ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη 

είλαη νη εμήο: νηθνλνκηθνί-δεκνγξαθηθνί, πνιηηηθνί-λνκηθνί, θνηλσληθνί-πνιηηηζηηθνί, 

ηερλνινγηθνί. Ζ επηρείξεζε δελ είλαη ζε ζέζε  λα επεξεάζεη ηνπο κάθξν πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο. Δπίζεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

κίθξν-πεξηβάιινληνο ηεο, ηνπο νπνίνπο κπνξεί ζε θάπνην βαζκφ λα επεξεάζεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη νη νπνίνη ηελ επεξεάδνπλ ζην λα 

απνθνκίζεη θέξδε. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη νη εμήο: νη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο, νη 

αληαγσληζηέο ηεο θαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο.    (Π. Κηφρνο et al., 2003) 

 

2.5 Αλαθεθαιαίσζε 

Ο manager θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο γηα λα κπνξέζεη λα πάξεη νξζνινγηθέο απνθάζεηο θαη 

λα θαηαθέξεη λα δηεπξχλεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο επηρείξεζεο ζην θιάδν, θαζψο επίζεο θαη 

ζην λα επηηχρεη κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο (Max Π), είλαη απαξαίηεην φπσο εμεγήζακε 

ζην 2ν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα πξνβεί ζηελ αλάιπζε ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε κέζσ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

νηθνλνκηθήο λα δψζεη ιχζεηο ζηα δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε.  

 Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ε αλάιπζε θαη ε δηάγλσζε ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο είλαη έλα αλαγθαίν εξγαιείν ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζηειέρε πνπ ηε δηεπζχλνπλ ψζηε κε ηε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή λα 

θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη 

επίζεο λα έρεη θαιέο πξννπηηθέο λα απμήζεη ηελ απφδνζε ηεο.   

 Αξρηθά αλαιχζακε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ν manager ηεο, επεηδή κε ηελ είζνδν ησλ  επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά 

έξρεηαη αληηκέησπε κε πνηθίια πξνβιήκαηα, φπσο ν αληαγσληζκφο ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, 

ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ δσηηθφηεηά ηεο.  Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη λα 
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ιεθζνχλ ππ’ φςηλ ηα ζεηηθά ζεκεία αιιά θαη νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα κπνξεί λα 

είλαη αληαγσληζηηθή θαη λα θαηαθέξεη λα επηβηψζεη . 

 Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ παξάγνληεο νη νπνίνη δελ πξνέξρνληαη κέζα 

απφ ηελ επηρείξεζε θαη νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο ή απεηιέο γηα 

απηήλ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ην κάθξν πεξηβάιινλ θαη 

ην κίθξν πεξηβάιινλ. 

 πγθεθξηκέλα ην κίθξν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο 

παξάγνληεο: θνηλσληθννηθνλνκηθνχο, ηερλνινγηθνχο, πνιηηηθνχο (θξαηηθνχο)-λνκηθνχο θαη 

απφ ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Δλψ ην κάθξν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

αλαιπζεί απφ ην πιαίζην ησλ πέληε δπλάκεσλ ηεο δνκηθήο αλάιπζεο ηεο αγνξάο, ην νπνίν 

είλαη γλσζηφ θαη σο κνληέιν ηνπ Porter. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη γηαηί 

παξέρεη ζηνλ manager ηεο επηρείξεζεο έλαλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηεο θχζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν φπνπ αλήθεη ε επηρείξεζε πνπ δηεπζχλεη.  

 Όπσο ήδε αλαθέξακε ην κνληέιν ηνπ Porter πεξηέρεη πέληε αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο, νη 

νπνίεο είλαη: ε απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ , ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο ε νπνία είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή φπσο ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο 

πεξηβάιινληνο. Δίδακε ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο  κέζσ 

ησλ πφξσλ ηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο θαζψο επίζεο 

θαη ζηηο κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ε επηρείξεζε έρεη ή κπνξεί λα αλαπηχμεη ψζηε λα κπνξεί 

λα αληηκεησπίδεη κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ηηο απεηιέο απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ 

θαη λα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ ηηο παξνπζηάδνληαη.   

 Δπίζεο αλαθεξζήθακε θαη ζηελ αιπζίδα αμίαο (Value Chain) ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία 

είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν αλάιπζεο ψζηε ε επηρείξεζε λα αλαθαιχςεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, ην νπνίν βνεζάεη ηνλ manager πνπ ηε δηεπζχλεη λα ελαξκνλίζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο.  

 Ζ αιπζίδα αμίαο απνηειείηαη απφ θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη είλαη κία κέζνδνο εθηίκεζεο δηαθφξσλ δπλάκεσλ θαη 

αδπλακηψλ φπνπ θάζε κία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγεί αμία (margin) γηα ηνπο 
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θαηαλαισηέο. Αλ κηα επηρείξεζε δελ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα απνδψζεη επαξθή 

αμία ζηνπο αγνξαζηέο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ειθπζηηθφ θέξδνο, ηφηε ε επηρείξεζε δελ ζα 

κπνξέζεη λα επηβηψζεη γηα πνιχ. 

 Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο είλαη νη εμήο: α) νη δξαζηεξηφηεηεο 

δηαρείξηζεο εηζεξρφκελσλ (inbound logistics), β) νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγσγήο 

(operations),  γ) νη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο εμεξρφκελσλ (outbound logistics), δ) 

κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο ( marketing and sales), ε) ππεξεζίεο κεηά ηε πψιεζε (after sale 

service).  

Δλψ νη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο είλαη νη εμήο: α) εζσηεξηθή 

ππνδνκή (firm infrastructure), β) δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ (human resource 

management), γ) αλάπηπμε ηερλνινγίαο (technology development), δ) πξνκήζεηεο 

(procurement). 

 ην ηέινο αλαθεξζήθακε ζηελ SWOT αλάιπζε ε νπνία απνηειεί έλα εξγαιείν 

ζθηαγξάθεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν καο δείρλεη ηα δπλαηά 

(Strengths) θαη αδχλαηα (Weakness) ζεκεία ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ εθείλε δηαζέηεη, 

θαζψο επίζεο θαη ηηο επθαηξίεο (Opportunities) θαη ηηο απεηιέο (Threats) νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε, 

ψζηε ν  manager ηεο επηρείξεζε λα δηαπηζηψζεη ζε πνηνπο ηνκείο ε επηρείξεζε πνπ δηεπζχλεη 

αληηκεησπίδεη θάπνην πξφβιεκα ψζηε λα δψζεη ηε δένληα πξνζνρή γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο. 

 ην επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, 

ε νπνία είλαη έλα πνηνηηθφ εξγαιείν ην νπνίν παξέρεη ζηνλ manager ηε δπλαηφηεηα λα έρεη 

κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε πνπ δηεπζχλεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΘΔΩΡΗΑ ΣΖ ΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

Έλαο βαζηθφο ιφγνο απνηπρίαο κηαο επηρείξεζεο είλαη ν manager ηεο λα κελ έρεη κηα 

μεθάζαξε εηθφλα ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ νξίδνληα.    

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ν manager κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη 

ηεο πξνζθνξάο, ην νπνίν είλαη έλα πνηνηηθφ εξγαιείν πνπ δείρλεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε. 

 Πνηφ ζπγθεθξηκέλα ε ζεσξία ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηε πξφβιεςε ηάζεσλ ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο, φπσο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ 

ηεο επηρείξεζεο, ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ (ηφζν ησλ ππνθαηάζηαησλ φζν θαη ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ), θαζψο θαη ζηηο ηηκέο εηζξνψλ (φπσο ε εξγαζία) πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.    (Michael R. Baye, 2010) 

 ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά ζα αλαιχζνπκε ηελ ζεσξία ηεο δήηεζεο, θαζψο επίζεο ζα 

αλαθεξζνχκε θαη ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Δπηπιένλ ζα 

κηιήζνπκε θαη γηα ηελ ζεσξία ηεο πξνζθνξάο, φπσο επίζεο θαη πνηνη είλαη νη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. ηε ζπλέρεηα ζα εμεγήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ πιενλάζκαηνο 

ηνπ θαηαλαισηή ε νπνία είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηνλ manager κηαο επηρείξεζεο, ν νπνίνο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε θακπχιε δήηεζεο γηα λα κπνξέζεη λα βξεη ηελ 

αμία πνπ νη θαηαλαισηέο εηζπξάηηνπλ απφ έλα πξντφλ. Δπηπιένλ, ζα αλαθεξζνχκε ζην 

πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ, ην νπνίν είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ manager ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο κε απηφ κπνξεί λα βξεη πνην είλαη ην κέγηζην πνζφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εμνηθνλνκήζεη ε επηρείξεζε ηνπ ζε θφζηνο απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Δλ ζπλερεία, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο, πφηε ε αγνξά έρεη πιεφλαζκα 

θαη πφηε έιιεηκκα θαη ηη ζπκβαίλεη φηαλ ην θξάηνο παξεκβαίλεη κε  ηελ επηβνιή αλψηαησλ 

θαη θαηψηαησλ ηηκψλ. Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζπγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε. 

      

3.2 Ζ Θεσξία ηεο Εήηεζεο 
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Εήηεζε είλαη ε πνζφηεηα ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο πνπ νη πειάηεο είλαη πξφζπκνη θαη 

ηθαλνί λα αγνξάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο πεξηφδνπ θάησ απφ έλα δεδνκέλν 

ζχλνιν νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. Σν ρξνληθφ πιαίζην ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ψξα, κηα 

εκέξα, έλαο κήλαο ή έλα έηνο . Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

πεξηιακβάλνπλ ηε ηηκή ηνπ αγαζνχ, ηηο ηηκέο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ, 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ, ηα εηζνδήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, ηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ, ηηο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο, θαη νχησ θαζεμήο . Απφ φινπο απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο εμαξηάηαη ε δήηεζε ελφο αγαζνχ.    (M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998) 

    Γηα λα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ νη manager ηηο ζσζηέο απνθάζεηο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

πξνζνρή  πξσηίζησο ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο. Ζ δήηεζε ζηελ αγνξά είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο ή ησλ πξνζσπηθψλ θακππιψλ  δήηεζεο. Ζ αηνκηθή θακπχιε δήηεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ηηκή πνπ ζρεηίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε θαη ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε 

αγαζνχ ή ππεξεζίαο θαη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα λα ην απνθηήζνπλ. 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αηνκηθή δήηεζε θαη ηα δχν είλαη απαξαίηεηα, επεηδή ε επηζπκία 

ρσξίο λα ππάξρεη αγνξαζηηθή δχλακε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζέισ, αιιά φρη ζηε δήηεζε.  

(M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998) 

 Ο λφκνο ηεο δήηεζεο (law of demand) καο ιέεη φηη φηαλ έρνπκε αχμεζε ηεο ηηκήο, έρνπκε 

κείσζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη φηαλ ε ηηκή κεηψλεηαη, ε δεηνχκελε 

πνζφηεηα απμάλεηαη. Γειαδή έρνπκε αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηηκήο θαη δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο ελφο πξντφληνο.  

  

   P 

 

           

          P΄ Α΄ 

          P Α 

                P΄΄ Α΄΄ 

       0 Q΄ Q Q΄΄  Q 

Γηάγξακκα 3.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο 
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   Ζ θακπχιε δήηεζεο έρεη αξλεηηθή θιίζε ε νπνία δείρλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

νη θαηαλαισηέο ζα ήηαλ πξφζπκνη θαη ζε ζέζε λα αγνξάζνπλ ζε θάζε ηηκή ηνπ. 

   ην δηάγξακκα 3.1 κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ην λφκν ηεο δήηεζεο. Τπνζέηνπκε φηη ε 

επηρείξεζε ζα πνπιήζεη ην πξντφλ ηεο ζε ηηκή P. Παξαηεξνχκε φηη γηα ηηκή P ε δεηνχκελε 

πνζφηεηα ζα είλαη Q (ζεκείν Α). Αλ ηψξα ε ηηκή απμεζεί απφ P ζε P΄, ηφηε ζα έρνπκε 

κείσζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο απφ Q ζε Q΄ (ζεκείν Α΄). Αληίζεηα, εάλ ε ηηκή κεησζεί 

απφ P ζε P΄΄, ηφηε ζα έρνπκε αχμεζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο απφ Q ζε Q΄΄ (ζεκείν Α΄΄).  

  Δπνκέλσο, φηαλ έρνπκε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελφο αγαζνχ, ηφηε έρνπκε κεηαβνιή ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο, φηαλ νη άιινη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί 

(ceteris paribus). Δλψ φηαλ κεηαβάιιεηαη θάπνηνο άιινο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, ζε απηή ηε πεξίπησζε έρνπκε ηε κεηαβνιή 

νιφθιεξεο ηεο θακπχιεο δήηεζεο.   

3.2.1 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο Εήηεζεο 

Ζ δήηεζε γηα έλα πξντφλ, δειαδή ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηνπ θαη ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: α) νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, β) ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, γ) ηηο ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ,              

δ) ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ε) ηνπ αξηζκνχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ζη) απφ άιινπο 

παξάγνληεο. (Γ. Κψηηεο θαη Α. Πεηξάθε-Κψηηε, 2008)   

α) Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ: Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα 

κεηαβιεζνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θιπ. Αθφκα νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

θαη απφ ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ. Όηαλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κεηαβάιινληαη 

επλντθά γηα έλα πξντφλ, ηφηε έρνπκε αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ, δειαδή κεηαηφπηζε νιφθιεξεο 

ηεο θακπχιεο δήηεζεο πξνο ηα δεμηά απφ D ζε D1 ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 3.2. ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλ ε κεηαβνιή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ δελ είλαη 

επλντθή γηα έλα πξντφλ, ηφηε έρνπκε κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ, δειαδή κεηαηφπηζε νιφθιεξεο 

ηεο θακπχιεο δήηεζεο πξνο ηα αξηζηεξά απφ D ζε D2 φπσο απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 3.2.   
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Γηάγξακκα 3.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε κεηαβνιήο ηεο θακπύιεο δήηεζεο 

 

β) Τν εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ: Έλαο βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δήηεζεο 

είλαη ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ επίδξαζε πνπ έρνπκε ζηα αγαζά απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα εμαξηάηαη απφ ην αλ ηα αγαζά είλαη θαλνληθά ή 

θαηψηεξα. Γηα ηα πεξηζζφηεξα αγαζά, ηα νπνία νλνκάδνληαη θαλνληθά, φηαλ απμεζεί ην 

εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ ζα απμεζεί θαη ε δήηεζε ηνπο, επνκέλσο ε θακπχιε δήηεζεο ζα 

κεηαηνπηζζεί δεμηά (δηάγξακκα 3.2), ελψ φηαλ έρνπκε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζα έρνπκε θαη κείσζε ηεο δήηεζεο αγαζψλ θαη επνκέλσο ζα έρνπκε 

κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο πξνο ηα αξηζηεξά (δηάγξακκα 3.2). 

 Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηε θακπχιε δήηεζεο φηαλ κηιάκε γηα θαηψηεξα αγαζά ηα νπνία 

ζπλήζσο θαηαλαιψλνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα. Χο θαηψηεξα αγαζά ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ε καξγαξίλε, ηα θαηεςπγκέλα ςάξηα θιπ.   

γ) Οη ηηκέο ησλ άιισλ πξντόλησλ: Τπάξρνπλ αγαζά πνπ κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπο 

επεξεάδνπλ ηε δήηεζε άιισλ αγαζψλ. Απηά ηα αγαζά δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Σα 

ππνθαηάζηαηα θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά. Τπνθαηάζηαηα είλαη ηα αγαζά πνπ κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ίδηεο αλάγθεο (γηα παξάδεηγκα ην κνζραξίζην θαη ην ρνηξηλφ θξέαο).              

Αλ γηα παξάδεηγκα απμεζεί ε ηηκή ηνπ ελφο αγαζνχ, ηφηε ζα κεησζεί ε δεηνχκελε πνζφηεηα 

ηνπ θαη αληίζηνηρα ζα απμεζεί ε δήηεζε ηνπ ππνθαηάζηαηνπ αγαζνχ. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπκε ηα ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά, φπνπ απαηηείηαη ε θαηαλάισζε 

θαη ησλ δχν καδί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο ( γηα παξάδεηγκα ν θαθέο θαη ε δάραξε, ν 

εθηππσηήο θαη ηα κειάληα θιπ.). Αλ γηα παξάδεηγκα απμεζεί ε ηηκή ηνπ ελφο αγαζνχ, ηφηε ζα 
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έρνπκε κείσζε ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ηνπ, κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα κεηψζνπλ 

θαη ηε δήηεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ αγαζνχ.    

δ) Οη πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηώλ: Οη πξνζδνθίεο θαη νη πξνβιέςεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα ηνπο θαη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ επεξεάδνπλ ηελ θακπχιε δήηεζεο.   

Αλ πξνζδνθνχλ νη θαηαλαισηέο φηη ζα απμεζεί ην εηζφδεκα ηνπο ή νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ, 

ηφηε πνιχ πηζαλφλ λα απμεζεί ε ζεκεξηλή δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ην αληίζηξνθν.  

ε) Ο αξηζκόο ησλ αγνξαζηώλ: Με ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αγνξαζηψλ ζα έρνπκε θαη 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο, ελψ κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αγνξαζηψλ ζα έρνπκε 

θαη κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο.   

ζη) Άιινη παξάγνληεο: Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε ελφο 

αγαζνχ κπνξεί λα είλαη: νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ 

ηε θπβέξλεζε θιπ. 

3.2.2 Πιεόλαζκα ηνπ θαηαλαισηή 

Ζ έλλνηα ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηνπο manager ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θακπχιε 

δήηεζεο γηα βξνπλ ηελ αμία πνπ νη θαηαλαισηέο εηζπξάηηνπλ απφ έλα πξντφλ. 

 Πξηλ νξίζνπκε πην είλαη ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή ζα εμεγήζνπκε κε έλα ζχληνκν 

νξηζκφ γηα ην ηί είλαη ε νηθνλνκηθή αμία ηεο κνλάδαο ελφο αγαζνχ. Δπνκέλσο, σο νηθνλνκηθή 

αμία ηεο κνλάδαο ελφο αγαζνχ νξίδεηαη ε κέγηζηε ηηκή πνπ είλαη πξφζπκνο λα δαπαλήζεη ν 

θαηαλαισηήο γηα λα απνθηήζεη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα πξντφληνο. 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε νηθνλνκηθή αμία ηαπηίδεηαη 

κε ηε ηηκή δήηεζεο. ηε πξαγκαηηθφηεηα φκσο νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ ηε ηηκή ηζνξξνπίαο (P) θαη φρη ηε κέγηζηε ηηκή. 

 Δπνκέλσο ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή κπνξνχκε λα ην νξίζνπκε σο ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηνπ αγαζνχ (δειαδή, ηεο ηηκήο δήηεζεο ηνπ αγαζνχ) θαη ηεο 

ηηκήο ηζνξξνπίαο (P). 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα ζα παξνπζηάζνπκε ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή (δηάγξακκα 

3.3).             
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Γηάγξακκα 3.3 

 Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή 

     Με D ζπκβνιίδεηαη ε θακπχιε δήηεζεο φπσο ήδε έρνπκε αλαιχζεη, ελψ κε ην S ζα 

ζπκβνιίδνπκε ηε θακπχιε πξνζθνξάο φπνπ ζα αλαιχζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη εθεί πνπ ηέκλεηαη ε θακπχιε δήηεζεο (D) κε 

ηε θακπχιε πξνζθνξάο (S), δειαδή ζην ζεκείν Α, έρνπκε ηε ηηκή ηζνξξνπίαο (P) θαη ηε 

πνζφηεηα ηζνξξνπίαο (Q). Δπνκέλσο ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή γηα ηηο ζπλνιηθέο 

κνλάδεο Q1 ζα είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΓΔΕΒ. Άξα εκβαδφλ ΓΔΕΒ= ΔΕ*(ΓΔ + 

ΒΕ)/2. Δλψ ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο (Q), ζα είλαη ην εκβαδφλ 

ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΔ, δειαδή εκβαδφλ ΑΓΔ = (ΑΔ*ΓΔ)/2.    

 

3.3 Ζ Θεσξία ηεο Πξνζθνξάο 

Χο πξνζθνξά νξίδεηαη ε πνζφηεηα ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο πνπ νη παξαγσγνί είλαη 

πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα πσινχλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο πεξηφδνπ θάησ απφ 

δεδνκέλεο ζπλζήθεο.    (M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998) 

   Ζ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά είλαη ην άζξνηζκα ησλ πνζνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο. Ζ ζεσξία ηεο επηρείξεζεο παξέρεη ηε βάζε 

γηα ηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν γηα ηελ αηνκηθή επηρείξεζε φζν θαη 

ηε πξνζθνξά ηεο αγνξάο. Ζ πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ, πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

εληζρχζνπλ ηε πξννπηηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Βαζηθά ζπζηαηηθά 

απηνχ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξνζθνξάο είλαη ηα νξηαθά νθέιε θαη ην νξηαθά θφζηε πνπ 
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ζπλδένληαη κε ηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγήο. Ζ πνζφηεηα νπνηνπδήπνηε αγαζνχ ή ππεξεζίαο 

πνπ πξνζθέξεηαη ζα απμεζεί φηαλ ην νξηαθφ φθεινο γηα ηνπο παξαγσγνχο, είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην νξηαθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε πνζφηεηα νπνηνπδήπνηε 

αγαζνχ ή ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζα πέζεη φηαλ ην νξηαθφ φθεινο γηα ηνπο παξαγσγνχο 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην νξηαθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο.   (M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998) 

 Ο λφκνο ηεο πξνζθνξάο (law of supply) καο ιέεη φηη φηαλ έρνπκε αχμεζε ηεο ηηκήο, ε 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο απμάλεηαη θαη φηαλ ε ηηκή κεηψλεηαη, ε 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα κεηψλεηαη. Γειαδή έρνπκε κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ελφο 

αγαζνχ θαη ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο ελφο πξντφληνο.  

 

                  P           

       S 

   P΄ Α΄ 

                 P Α 

   P΄΄ Α΄΄ 

         

 

 0              Q΄΄     Q Q΄                               Q 

  

Γηάγξακκα 3.4 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο θακπύιεο ηεο πξνζθνξάο 

   Ζ θακπχιε πξνζθνξάο ηεο αγνξάο πξνζδηνξίδεη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ φινη νη 

παξαγσγνί είλαη πξφζπκνη θαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ ζε ελαιιαθηηθέο ηηκέο, δηαηεξνχκελσλ 

ζηαζεξψλ ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε πξνζθνξά.   (Michael R. Baye, 2010) 

   ην δηάγξακκα 3.4 κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ην λφκν ηεο πξνζθνξάο. Τπνζέηνπκε φηη 

ε επηρείξεζε ζα πνπιήζεη ην πξντφλ ηεο ζε ηηκή P. Παξαηεξνχκε φηη γηα ηηκή P ε 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ζα είλαη Q (ζεκείν Α). Αλ ηψξα ε ηηκή απμεζεί απφ P ζε P΄, ηφηε ζα 

έρνπκε αχμεζε θαη ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο απφ Q ζε Q΄ (ζεκείν Α΄). Αληίζεηα, εάλ ε 
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ηηκή κεησζεί απφ P ζε P΄΄, ηφηε ζα έρνπκε θαη κείσζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο απφ Q 

ζε Q΄΄ (ζεκείν Α΄΄).  

  Δπνκέλσο φηαλ έρνπκε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελφο αγαζνχ, ηφηε έρνπκε κεηαβνιή ηεο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο, φηαλ νη άιινη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί 

(ceteris paribus). Δλψ φηαλ κεηαβάιιεηαη θάπνηνο άιινο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο φπσο 

γηα παξάδεηγκα νη ηηκέο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ζε απηή ηε πεξίπησζε έρνπκε ηε 

κεηαβνιή νιφθιεξεο ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο.   

3.3.1 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο Πξνζθνξάο 

Ζ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ πνιινχο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαηνπίζνπλ ηελ θακπχιε πξνζθνξάο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: α) ε 

ηερλνινγία θαη ε παξαγσγηθφηεηα, β) νη ηηκέο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, γ) νη ηηκέο ησλ 

άιισλ πξντφλησλ, δ) ηπραίνη, θπζηθνί ή άιινη παξάγνληεο, ε) νη πξνζδνθίεο θαη νη ζηφρνη ησλ 

παξαγσγψλ, ζη) νη θφξνη θαη νη επηδνηήζεηο θαη δ) ν αξηζκφο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ.    

(Γ. Κψηηεο θαη Α. Πεηξάθε-Κψηηε, 2008)     

α) Η ηερλνινγία θαη ε παξαγσγηθόηεηα: Ζ κεηαβνιή ζηε ηερλνινγία θαη ζηε παξαγσγηθφηεηα 

κεηαηνπίδεη ηελ θακπχιε πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα κε ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ή κε ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απφ δηάθνξεο αηηίεο έρνπκε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο θαη άξα 

κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο πξνο ηα δεμηά, δειαδή ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 3.5 

ζα έρνπκε κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο απφ S ζε S1. Αληίζεηα εάλ έρνπκε 

ρεηξνηέξεπζε ηεο ηερλνινγίαο ή κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηφηε ζα έρνπκε κείσζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη επνκέλσο κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο ηεο πξνζθνξάο πξνο ηα αξηζηεξά απφ S 

ζε S2 (δηάγξακκα 3.5).   

 

β) Οη ηηκέο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ: Ζ κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κεηαβάιεη ην θφζηνο παξαγσγήο ελφο  πξντφληνο. Αλ ππάξρεη 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηφηε έρνπκε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 

πξντφληνο γηα θάζε επίπεδν παξαγσγήο θαη επνκέλσο ζα έρνπκε κείσζε ηεο πξνζθνξάο θαη 

κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο πξνο ηα αξηζηεξά θαη ζπγθεθξηκέλα απφ S ζε S2 

(δηάγξακκα 3.5). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε αλ δειαδή έρνπκε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ηφηε ζα έρνπκε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο θαη κεηαηφπηζε ηεο 

θακπχιεο πξνζθνξάο απφ S ζε S1 (δηάγξακκα 3.5).      
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Γηάγξακκα 3.5 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε κεηαβνιήο ηεο θακπύιεο πξνζθνξάο 

 

 

γ) Οη ηηκέο ησλ άιισλ πξντόλησλ: Οη ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ θακπχιε πξνζθνξάο είηε απμάλνληαο ηε πξνζθνξά είηε κεηψλνληαο ηελ.  

 

δ) Τπραίνη, θπζηθνί ή άιινη παξάγνληεο: Οη ηπραίνη, θπζηθνί ή άιινη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε πξνζθνξά πξντφλησλ. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο ζπλήζσο επεξεάδνπλ ηε παξαγσγή θαη ηε πξνζθνξά ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα νη θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηε παξαγσγή 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ απμάλνπλ ηε πξνζθνξά (κεηαηφπηζε θακπχιεο πξνο ηα δεμηά), ελψ νη  

δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο κεηψλνπλ ηε πξνζθνξά (κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο πξνο ηα 

αξηζηεξά) (δηάγξακκα 3.5). 

 

ε) Οη πξνζδνθίεο θαη νη ζηόρνη ησλ παξαγσγώλ: Αλ νη παξαγσγνί πξνζδνθνχλ κηα αχμεζε 

ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ηνπο, πηζαλφλ λα κεηψζνπλ ηε πξνζθνξά ηνπ εάλ απηφ απνζεθεχεηαη. 
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ζη) Οη θόξνη θαη νη επηδνηήζεηο: Όηαλ έρνπκε αχμεζε ησλ θφξσλ ηφηε έρνπκε κείσζε ηεο 

πξνζθνξάο. Δλψ φηαλ ην θξάηνο επηδνηεί ηε παξαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ, νη επηρεηξήζεηο 

ζα έρνπλ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο θαη επνκέλσο αχμεζε ηεο πξνζθνξάο πξντφλησλ.   

 

δ) Ο αξηζκόο ησλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ: φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ ηφηε ζα έρνπκε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο, δειαδή κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο 

πξνζθνξάο πξνο ηα δεμηά, ελψ φηαλ έρνπκε κείσζε ησλ κνλάδσλ ηφηε ζα έρνπκε κείσζε ηεο 

πξνζθνξάο θαη επνκέλσο κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο ηεο πξνο ηα αξηζηεξά ( δηάγξακκα 3.5). 

 

3.3.2 Πιεόλαζκα ηνπ παξαγσγνύ 

Ζ έλλνηα ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ 

θαηαλαισηή. Δίλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ εηζπξάηηνπλ νη παξαγσγνί επηπιένλ ηνπ πνζνχ 

πνπ απαηηείηαη γηα λα ηνπο σζήζεη λα παξάγνπλ ην πξντφλ.    (Michael R. Baye, 2010) 

 Σν πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ manager 

ηεο εηαηξείαο επεηδή κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δεη πην είλαη ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ 

(δειαδή ηνπ πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο ηνπ) θαη έηζη ζα κπνξνχζε λα βξεη πνηφ είλαη ην 

κέγηζην πνζφ πνπ ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη ε επηρείξεζε ηνπ ζε θφζηνο απφ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ πξνκεζεπηή.   

 Πξηλ δνχκε δηαγξακκαηηθά πην είλαη ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ ζα δψζνπκε έλα 

ζχληνκν νξηζκφ ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο.  

 << Κνηλσληθφ φθεινο (social Advantage) είλαη νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

απφ κηα αηνκηθή ή ζπιινγηθή ελέξγεηα. Ζ θαηαζθεπή γηα παξάδεηγκα ελφο έξγνπ ππνδνκήο 

(λνζνθνκείν, ζρνιείν, κεηξφ, αεξνδξφκην, αληηπιεκκπξηθφ έξγν θ.α.) ζπλεπάγεηαη θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. Βέβαηα, ην θνηλσληθφ φθεινο 

ζπλνδεχεηαη πάληνηε απφ ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ή αθφκε απφ ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γεληθά φκσο, ε δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο>>.  

(Γ. Αγαπεηφο, 2004) 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα ζα παξνπζηάζνπκε ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ (δηάγξακκα 

3.6). Σν δηάγξακκα απηφ είλαη ην ίδην κε ην δηάγξακκα 3.3 ( πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή), 

κφλν πνπ ζα αιιάμνπλ ηα εκβαδά θαη επηπιένλ ζην ηέινο ζα βξνχκε θαη ην θνηλσληθφ 

φθεινο.             
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 ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη εθεί πνπ ηέκλεηαη ε θακπχιε δήηεζεο (D) κε 

ηε θακπχιε πξνζθνξάο (S), δειαδή ζην ζεκείν Α, έρνπκε ηε ηηκή ηζνξξνπίαο (P) θαη ηε 

πνζφηεηα ηζνξξνπίαο (Q). Δπνκέλσο ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ γηα ηηο ζπλνιηθέο 

κνλάδεο Q1 ζα είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΔΓΖΕ. Άξα εκβαδφλ ΔΓΖΕ= ΔΕ*(ΔΓ + 

ΕΖ)/2. Δλψ ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο (Q), ζα είλαη ην εκβαδφλ 

ηνπ ηξηγψλνπ ΓΔΑ, δειαδή εκβαδφλ ΓΔΑ = (ΑΔ*ΓΔ)/2.  

 Σέινο, ην φθεινο ηεο θνηλσλίαο γηα ην ζεκείν ηζνξξνπίαο Α ζα είλαη ην εκβαδφλ ηνπ 

ηξηγψλνπ ΓΓΑ ή ην άζξνηζκα ηνπ εκβαδνχ ηνπ ηξηγψλνπ ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή 

ΑΓΔ κε ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ ΓΔΑ.    

 

3.4 Ζ Ηζνξξνπία ηεο αγνξάο 

Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε, κε ζαθή θαη αθξηβή ηξφπν νξίδεη ηελ αγνξά. Χο αγνξά νξίδεηαη ν 

ηφπνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη αγνξαίεο ζπλαιιαγέο, ελψ σο αγνξαία ζπλαιιαγή 

νξίδεηαη ε ζπλαιιαγή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ ή νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ε νπνία γίλεηαη 

εζειεκέλα. Σελ αγνξά ζα κπνξνχζακε λα ηε ραξαθηεξίζνπκε ζαλ έλα κεραληζκφ θαηαλνκήο 

πφξσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, έλαλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

θαη λνηθνθπξηψλ, πνπ δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο θαη πνπ νδεγεί ζε νθέιε, ηα νπνία δε ζα 

πξνέθππηαλ ρσξίο ην εκπφξην.    (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 .   
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     P                       Πιεφλαζκα 

                                                            S 

                 P1 Γ  Γ  

                 P Α 

 P2 Β Δ  

    Έιιεηκκα D 

 0 Q΄ Q    Q΄΄ Q 

 

Γηάγξακκα 3.7: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο 

 ην δηάγξακκα 3.7 παξαηεξνχκε ηελ ηζνξξνπία πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά. Ζ ηηκή 

ηζνξξνπίαο θαζνξίδεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Δίλαη απνιχησο ινγηθφ ε επηδίσμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηδίσμε ησλ θαηαλαισηψλ, απηφ επεηδή νη 

επηρεηξήζεηο ζέινπλ λα πνπιήζνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο απφ ηα πξντφληα ηνπο ζε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηηκή, ψζηε λα έρνπλ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, ελψ απφ ηελ άιιε  

ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζέιεη λα ιάβεη ηε κέγηζηε ρξεζηκφηεηα απφ θάζε πξντφλ πνπ 

αγνξάδεη, κε δεδνκέλν ην εηζφδεκα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ψζηε λα αγνξάζεη εθείλεο ηηο 

πνζφηεηεο θαη ζε εθείλεο ηηο ηηκέο, πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αλάγθεο 

ηνπ.  

 ην δηάγξακκα 3.7 παξαηεξνχκε φηη ε ηζνξξνπία ηεο αγνξάο βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α, εθεί 

δειαδή φπνπ ε θακπχιε δήηεζεο (D) ηέκλεη ηελ θακπχιε πξνζθνξάο (S), θαη έρνπκε ηηκή 

ηζνξξνπίαο (P) θαη πνζφηεηα ηζνξξνπίαο (Q).  

 ε θάζε άιιε ηηκή δηαθνξεηηθή απφ ηε ηηκή ηζνξξνπίαο ζα παξνπζηάδεηαη ζηελ αγνξά είηε 

έιιεηκκα είηε πιεφλαζκα. πγθεθξηκέλα φηαλ ε δεηνχκελε πνζφηεηα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα, ελψ φηαλ ε δεηνχκελε πνζφηεηα 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ηφηε έρνπκε πιεφλαζκα.   

 Γηα παξάδεηγκα, αλ έρνπκε ηηκή ίζε κε ηε P2 ε νπνία αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Δ πάλσ ζηε 

θακπχιε δήηεζεο ηεο αγνξάο, νη θαηαλαισηέο ζα ήζειαλ λα αγνξάζνπλ Q΄΄ κνλάδεο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Οκνίσο ε ηηκή P2 αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Β ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο 

ηεο αγνξάο φπνπ νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ κφλν Q΄ κνλάδεο πξντφληνο. Δπνκέλσο, ζηε ηηκή 
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P2 έρνπκε έιιεηκκα επεηδή δελ ππάξρεη αξθεηή πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ λα ηθαλνπνηεί 

φινπο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ ην αγαζφ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηηκή. 

Όηαλ ε αγνξά έρεη έιιεηκκα ηφηε έρνπκε κία θπζηθή ηάζε αχμεζεο ηεο ηηκήο. Γειαδή ε ηηκή 

ζα απμεζεί απφ P2  ζε P  θαη κε απηφλ ην ηξφπν νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ θίλεηξν λα 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πξντφληνο απφ Q΄ ζε Q.  ε απηή ηε πεξίπησζε νη 

θαηαλαισηέο ζα είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ ιηγφηεξεο πνζφηεηεο πξντφληνο θαη έηζη νη 

θαηαλαισηέο αληί γηα Q΄΄ ζα ζέινπλ λα αγνξάζνπλ Q.  Δπνκέλσο ζηε ηηκή ηζνξξνπίαο ε 

δεηνχκελε πνζφηεηα ζα είλαη ίζε κε ηε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα θαη ππνδειψλεη ηε 

πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη θαη ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο θαηαλαισηέο νη νπνίνη 

είλαη πξφζπκνη θαη ζε ζέζε λα ην αγνξάζνπλ ζε απηή ηε ηηκή. 

  ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ δειαδή έρνπκε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηε ηηκή ηζνξξνπίαο 

(θαη ζπγθεθξηκέλα ηηκή P1 ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 3.7), ζα έρνπκε πιεφλαζκα. 

πγθεθξηκέλα, αλ έρνπκε ηηκή ίζε κε ηε P1 παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή απηή αληηζηνηρεί ζην 

ζεκείν Γ πάλσ ζηε θακπχιε δήηεζεο ηεο αγνξάο, φπνπ νη θαηαλαισηέο ζα ήζειαλ λα 

αγνξάζνπλ Q΄ κνλάδεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Δπίζεο ε ηηκή P1 αληηζηνηρεί ζην ζεκείν 

Γ ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο φπνπ νη επηρεηξήζεηο είλαη πξφζπκνη λα παξάγνπλ  

Q΄΄ κνλάδεο πξντφληνο. Δπνκέλσο, ζηε ηηκή P2 νη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηη 

κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ θαη επνκέλσο έρνπκε πιεφλαζκα. Όηαλ ε αγνξά έρεη πιεφλαζκα ηφηε 

έρνπκε κία θπζηθή ηάζε κείσζεο ηεο ηηκήο. Γειαδή ε ηηκή ζα κεησζεί απφ P1  ζε P  θαη κε 

απηφλ ην ηξφπν νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ θίλεηξν λα κεηψζνπλ ηε παξαγσγή ηνπο απφ Q΄΄ ζε 

Q.  ε απηή ηε πεξίπησζε νη θαηαλαισηέο ζα είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ πεξηζζφηεξεο 

πνζφηεηεο πξντφληνο θαη έηζη νη θαηαλαισηέο αληί γηα Q΄ ζα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

αγνξάζνπλ Q.  Δπνκέλσο ζηε ηηκή ηζνξξνπίαο ε δεηνχκελε πνζφηεηα ζα είλαη ίζε κε ηε 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα. Άξα ε ηηκή θαη ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο βνεζνχλ ηελ αγνξά λα κελ 

έρεη νχηε έιιεηκκα, αιιά νχηε θαη πιεφλαζκα. 

    Όκσο ε ηζνξξνπία ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά ζπρλά επεξεάδεηαη απφ ηηο παξεκβνιέο ηεο 

θπβέξλεζεο, ε νπνία κπνξεί λα επηβάιεη: α) αλψηαηεο ηηκέο θαη β) θαηψηαηεο ηηκέο. 

 

α) Επηβνιή αλώηαησλ ηηκώλ: Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα επηβάιιεη αλψηαηε ηηκή ζε έλα πξντφλ 

φηαλ ζέιεη λα πξνζηαηέςεη ηνλ θαηαλαισηή απφ κηα ππεξβνιηθή άλνδν ησλ ηηκψλ, θπξίσο ζε 

αγαζά πξψηεο αλάγθεο. πλήζσο ε αλψηαηε ηηκή είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ηηκή ηζνξξνπίαο θαη 

ζε απηή ηε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα ζηελ αγνξά.  
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β) Επηβνιή θαηώηαησλ ηηκώλ: Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα επηβάιιεη θαηψηαηε ηηκή ζε έλα 

πξντφλ φηαλ ζέιεη λα πξνζηαηέςεη ηελ επηρείξεζε. Ζ θαηψηαηε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

ηηκή ηζνξξνπίαο θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη πιεφλαζκα ζηελ αγνξά.   

 3.5 πγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε (Comparative statics analysis) 

Οη managers ζπλήζσο ειέγρνπλ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ή 

ηε πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο, είλαη ζπρλά ρξήζηκν λα γλσξίδνπλ πψο κπνξνχλ λα ηηο επεξεάζνπλ 

νη δηάθνξεο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Οκνίσο, ε θαηεχζπλζε θαη ην κέγεζνο ησλ 

αιιαγψλ ζηε δήηεζε θαη ζηε πξνζθνξά νθείινληαη ζε αλεμέιεγθηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ην εηζφδεκα ή νη αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ  έηζη ψζηε νη managers λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο θαη λα κπνξέζνπλ 

λα πάξνπλ ηηο απνθάζεηο εθείλεο νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ.    (M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998) 

 Μία ζρεηηθά απιή αιιά ρξήζηκε αλαιπηηθή ηερληθή είλαη λα εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο 

ζηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο ζηηο κεηαβνιέο ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο. Απηφ νλνκάδεηαη ζπγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε 

(comparative statics analysis). ηε ζπγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε, ν ξφινο ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ζπρλά αλαιχεηαη, ελψ θξαηνχληαη ζηαζεξέο νη ζπλζήθεο ηεο 

πξνζθνξάο. Με παξφκνην ηξφπν, ν ξφινο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε πξνζθνξά 

κπνξεί λα αλαιπζεί κειεηψληαο ηηο  αιιαγέο ζηελ πξνζθνξά, δηαηεξψληαο  ζηαζεξέο ηηο 

ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο.    (M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998) 

 πγθξίλνληαο ηελ αγνξαία ηηκή ηζνξξνπίαο θαη ηα επίπεδα ηνπ πξντφληνο πξηλ θαη κεηά 

απφ ηηο δηάθνξεο ππνζεηηθέο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνζνχλ ρξήζηκεο πξνβιέςεηο ζηηο αλακελφκελεο αιιαγέο                 

(M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998). 

 Έλα παξάδεηγκα γηα κηα κεηαβνιή ζηε δήηεζε κε ζηαζεξή ηε πξνζθνξά είλαη: αλ έρνπκε 

κία αχμεζε ηεο ηηκήο ελφο αγαζνχ Π1 ην νπνίν είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ αγαζνχ Π2, ηφηε ν 

manager ηεο επηρείξεζεο πνπ παξάγεη ην πξντφλ Π2 ζα πξέπεη λα αλακέλεη φηη ζα έρεη κία 

πηψζε ζηε δήηεζε ηνπ δηθνχ ηνπ πξντφληνο κε ζηαζεξή ηε πξνζθνξά θαη επνκέλσο ζα 
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έρνπκε αιιαγή ζηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο. Γειαδή κεηαηφπηζε ηεο D1 ζε D2 (δηάγξακκα 

3.8). Δπνκέλσο ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ζα κεηαηνπηζηεί απφ ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Β.  

             P S 

 Α 

 Β 

D1 

 D2 

 0    Q 

 Γηάγξακκα 3.8: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε κεηαβνιήο ηεο δήηεζεο κε ζηαζεξή 

ηε πξνζθνξά 

3.6Αλαθεθαιαίσζε 

  

 ην 3ν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε κε ηελ αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο, ε νπνία είλαη έλα πνηνηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν παξέρεη ζηνλ manager ηε 

δπλαηφηεηα λα έρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε πνπ δηεπζχλεη. 

 Όπσο ήδε αλαθέξακε, έλαο manager  ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε επεηδή ηνπ 

παξέρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ βνεζάεη λα απνθχγεη κία ελδερφκελε 

απνηπρία, ιφγσ ησλ δηαθφξσλ κεηαβνιψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο αγνξέο. 

 Πνην ζπγθεθξηκέλα ε ζεσξία ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηε πξφβιεςε ηάζεσλ ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο, φπσο ζε δηάθνξεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ (ηφζν ησλ ππνθαηάζηαησλ φζν θαη ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ), θαζψο θαη ζηηο ηηκέο εηζξνψλ (φπσο ε εξγαζία) πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηε ζεσξία ηεο δήηεζεο. Μηιήζακε γηα ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη κεηαβάιινπλ ηε δήηεζε ελφο πξντφληνο νη 

νπνίνη είλαη: νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, νη ηηκέο ησλ 

άιισλ πξντφλησλ, νη πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ θαη άιινη 

παξάγνληεο φπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αζθείηαη απφ ηε 

θπβέξλεζε θιπ. 
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 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηελ έλλνηα ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή ε νπνία 

είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηνπο manager ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ κε απηφ ην ηξφπν 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θακπχιε δήηεζεο γηα βξνπλ ηελ αμία πνπ νη θαηαλαισηέο 

εηζπξάηηνπλ απφ έλα πξντφλ. 

 Δθηφο απφ ηε ζεσξία ηεο δήηεζεο αλαιχζακε θαη ηε ζεσξία ηεο πξνζθνξάο, θαζψο επίζεο 

κηιήζακε  θαη γηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

είλαη νη εμήο: ε ηερλνινγία θαη ε παξαγσγηθφηεηα, νη ηηκέο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ,  

νη ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ, ηπραίνη, θπζηθνί ή άιινη παξάγνληεο, νη πξνζδνθίεο θαη νη 

ζηφρνη ησλ παξαγσγψλ, νη θφξνη θαη νη επηδνηήζεηο θαη  ν αξηζκφο ησλ παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ.  

 Δπηπιένλ κηιήζακε γηα ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ πνπ είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ 

πιενλάζκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. Δίλαη δειαδή ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ εηζπξάηηνπλ νη 

παξαγσγνί επηπιένλ ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα λα ηνπο σζήζεη λα παξάγνπλ ην πξντφλ. Σν 

πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ manager ηεο 

εηαηξείαο επεηδή κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δεη πην είλαη ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ 

(δειαδή ηνπ πξνκεζεπηή ηεο επηρείξεζεο ηνπ) θαη έηζη ζα κπνξνχζε λα βξεη πνηφ είλαη ην 

κέγηζην πνζφ πνπ ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη ε επηρείξεζε ηνπ ζε θφζηνο απφ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε κε ην πξνκεζεπηή. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο, πφηε ε αγνξά έρεη πιεφλαζκα ή 

έιιεηκκα θαη ηη ζπκβαίλεη φηαλ ην θξάηνο παξεκβαίλεη κε  ηελ επηβνιή αλψηαησλ θαη 

θαηψηαησλ ηηκψλ. Σέινο αλαθεξζήθακε θαη ζηε ζπγθξηηηθή ζηαηηθή αλάιπζε. 

 ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ε νπνία ζαλ έλα 

πνζνηηθφ εξγαιείν πξφβιεςεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο 

γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΔ ΕΖΣΖΖ  

 

4.1 Δηζαγσγή 

 Ζ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ε νπνία είλαη έλα πνζνηηθφ εξγαιείν πξφβιεςεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ. 

πγθεθξηκέλα ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο βνεζάεη ηνλ manager λα δηαπηζηψζεη κε αθξίβεηα 

θαηά πφζν ζα κεηαβιεζεί ε δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε ηνπ 

ζε κηα κεηαβνιή γηα παξάδεηγκα ηεο ηηκήο.  

  Ζ ειαζηηθφηεηα  είλαη έλαο γεληθφο νηθνλνκηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη πψο κία πνζφηεηα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο κηαο δεχηεξεο πνζφηεηαο. Ζ  

ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο θαηά κήθνο ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο D(p) ζε κηα δεδνκέλε ηηκή 

είλαη ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο φηαλ ε ηηκή κεηαβάιιεηαη 

θαηά 1%, αξρίδνληαο απφ απηή ηε ηηκή.   (David M. Kreps, 2004)   

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή 

ηνπ ίδηνπ αγαζνχ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο ηεο παξάγνληεο. Δπηπιένλ ζα 

εμεγήζνπκε πφηε ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή θαη πφηε αλειαζηηθή θαη πψο έλαο manager ζα 

ηηκνινγήζεη ην πξντφλ ηνπ. Δπίζεο ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε 

δήηεζε θαη ζηε ηηκή θαη πψο απηή επεξεάδεη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο. ηε 

ζπλέρεηα ζα κηιήζνπκε γηα ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ 

ζηαπξνεηδή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο. Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ manager γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειαζηηθφηεηαο, νη νπνίεο κπνξεί 

λα είλαη γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο.  

  

4.2 Διαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή ηνπ ίδηνπ αγαζνύ 

Ζ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ manager 

ηεο επηρείξεζεο ν νπνίνο κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θαζνξίζεη ηελ πνζνηηθή 

επίπησζε ζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο απμήζεηο ή απφ ηηο κεηψζεηο ηεο ηηκήο.                     
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Ζ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε: α) ηε ηνμνεηδή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο (ή 

κέζε ειαζηηθφηεηα) σο πξνο ηε ηηκή ηνπ αγαζνχ θαη β) ηελ ειαζηηθφηεηα ζεκείνπ (ή 

ζεκεηαθή ειαζηηθφηεηα) δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή ηνπ αγαζνχ.  

α) Τνμνεηδήο Ειαζηηθόηεηα δήηεζεο (ή Μέζε Ειαζηηθόηεηα δήηεζεο):  Σνμνεηδήο 

ειαζηηθφηεηα ή κέζε ειαζηηθφηεηα είλαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ε νπνία κεηξηέηαη 

κεηαμχ δχν ζεκείσλ, δειαδή ζε έλα ηκήκα (ηφμν) ηεο θακπχιεο δήηεζεο.                             

(Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 Παξαθάησ ζα δνχκε δηαγξακκαηηθά ηελ ηνμνεηδή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο (δηάγξακκα 4.1). 

 

 

              P 

 

            PA A 

 

            PB B 

               D 

               0 QA         QB Q 

Γηάγξακκα 4.1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ηνμνεηδνύο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο 

 Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 4.1 έρνπκε κηα κείσζε ηεο ηηκήο απφ PA ζε PB θαη 

επνκέλσο έρνπκε κία αχμεζε ζηε δεηνχκελε πνζφηεηα απφ QA ζε QB. Σψξα ζα δείμνπκε  

πψο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ηνμνεηδή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο. 

 Αλ γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηνμνεηδή ειαζηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχζακε θάπνην ζεκείν 

αθεηεξίαο ζα δηαπηζηψλακε φηη ζα είρακε δηαθνξεηηθή ειαζηηθφηεηα, αλ είρακε θάλεη ηνπο 

ππνινγηζκνχ καο κε ζεκείν αθεηεξίαο ην Α θαη δηαθνξεηηθή ειαζηηθφηεηα αλ είρακε 

ρξεζηκνπνηήζεη σο ζεκείν αθεηεξίαο ην Β. Γηα λα απνθχγνπκε απηφ ην πξφβιεκα ζα πξέπεη 

λα ππνινγίζνπκε ηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο πνζφηεηαο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ 
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ηηκψλ θαη ησλ πνζνηήησλ. Δπνκέλσο ν ηχπνο πνπ ππνινγίδεηαη ε ηνμνεηδήο ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο είλαη ν θάησζη: 

 

                  

 Όπνπ ep  είλαη ε ηνμνεηδήο ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή. Όζν κεγαιψλεη ε 

δηαθνξά (ε απφζηαζε) κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ, δειαδή φζν απνκαθξπλφκαζηε απφ ην 

ζεκείν Α πξνο ην ζεκείν Β, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε δηαθνξά ησλ ειαζηηθνηήησλ.  

β) Ειαζηηθόηεηα Σεκείνπ (ή Σεκεηαθή Ειαζηηθόηεηα): Όηαλ ε ειαζηηθφηεηα δελ 

αλαθέξεηαη ζε έλα ηκήκα (ηφμν) ηεο θακπχιεο δήηεζεο, ηφηε ε ειαζηηθφηεηα απηή 

νλνκάδεηαη ειαζηηθφηεηα ζεκείνπ (point elasticity) ή ζεκεηαθή ειαζηηθφηεηα. Ζ νξηαθή 

ηηκή ηεο ειαζηηθφηεηαο ηφμνπ, θαζψο ην ηφμν ζπλερψο κηθξαίλεη γχξσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, καο δίλεη ηελ έλλνηα ηεο ειαζηηθφηεηαο ζεκείνπ. Ζ ειαζηηθφηεηα 

ζεκείνπ νξίδεηαη σο ν βαζκφο αληίδξαζεο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

ηηκήο φηαλ νη κεηαβνιέο ηεο ηηκήο είλαη απεηξνειάρηζηεο, έηζη ψζηε ε λέα ηηκή θαη 

πνζφηεηα πνπ πξνθχπηνπλ λα κελ απνηεινχλ λέν ζεκείν επί ηεο θακπχιεο δήηεζεο, 

αιιά λα ζπκπίπηνπλ κε ην αξρηθφ ζεκείν δήηεζεο.   (Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

         P 

 

 

       PA A 

 

       PB B 

     D 

       0 Q 

                       QA           QB                                                                                             
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Γηάγξακκα 4.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζεκεηαθήο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο 

 

 Ο ηχπνο ηεο ζεκεηαθήο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο γηα ην ζεκείν Α ζχκθσλα κε ην 

δηάγξακκα 4.2 είλαη ν εμήο:  

                    

   Δπηπιένλ ε ειαζηηθφηεηα ζεκείνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη κε ην ηχπν: ep = P / P-A , 

φπνπ Α είλαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί φηαλ Q= 0.    

 Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην φηη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή 

(θαη ε ηνμνεηδήο θαη ε ζεκεηαθή) έρεη πάληα αξλεηηθφ πξφζεκν. 

 Με ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ν manager ηεο επηρείξεζεο φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη   

κπνξεί  λα θαζνξίζεη ηελ πνζνηηθή επίπησζε ζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο απμήζεηο ή 

απφ ηηο κεηψζεηο ηεο ηηκήο. πγθεθξηκέλα, φηαλ ε απφιπηε ηηκή ηεο ειαζηηθφηεηαο σο πξνο 

ηελ ηηκή είλαη κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο, ε αχμεζε ζηε ηηκή απμάλεη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

επηρείξεζεο. Δλψ φηαλ ε απφιπηε ηηκή ηεο ειαζηηθφηεηαο σο πξνο ηελ ηηκή είλαη κεγαιχηεξε 

ηεο κνλάδαο, ε αχμεζε ζηε ηηκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο.    (Michael R. Baye, 2010) 

 Αλ ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή, ε αχμεζε ζηελ ηηκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο ελψ ε κείσζε ζηελ ηηκή ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ηεο 

εζφδσλ, ελψ αλ ε δήηεζε είλαη αλειαζηηθή ζα ζπκβεί αθξηβψο ην αληίζεην, δειαδή ε αχμεζε 

ζηε ηηκή ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ζηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα, ελψ ε κείσζε ζηε ηηκή ζα 

νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εζφδσλ. Σέινο, ηα ζπλνιηθά έζνδα κεγηζηνπνηνχληαη 

ζην ζεκείν φπνπ ε δήηεζε είλαη κνλαδηαία ειαζηηθή.    (Michael R. Baye, 2010) 
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                 P   

   A      e  > 1  ι  e < -1 

 

                              Γ  e = 1 ή e = -1 

    

   e  < 1 ή e > -1 

                                                              

                      0                                                      Β           Q  

     Γηάγξακκα 4.3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ειαζηηθνύ θαη αλειαζηηθνύ ηκήκαηνο δήηεζεο 

 Σν δηάγξακκα 4.3 καο δείρλεη ζε πνηφ κέξνο ηεο θακπχιεο δήηεζεο βξίζθεηαη ην ειαζηηθφ 

ηεο ηκήκα θαη πνπ βξίζθεηαη ην αλειαζηηθφ ηεο ηκήκα. πγθεθξηκέλα ην ζεκείν Γ βξίζθεηαη 

ζην κέζν ηεο θακπχιεο δήηεζεο.  

 ην ζεκείν Γ ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο είλαη ίζε κε ηε κνλάδα ( e = 1 ή e = -1). 

 Πάλσ απφ ην ζεκείν Γ ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή επεηδή έρνπκε   e  > 1  ή e < -1.   

 Κάησ απφ ην ζεκείν Γ βξίζθεηαη ην αλειαζηηθφ ηκήκα ηεο δήηεζεο, δειαδή  e  < 1ή  

e > -1.                                                                                   

 Σν πψο έλαο manager ζα ηηκνινγήζεη ην πξντφλ ηνπ εμαξηάηαη ζε πνηφ ηκήκα ηεο 

θακπχιεο δήηεζεο βξίζθεηαη (δειαδή ζην ειαζηηθφ ή ζην αλειαζηηθφ ηκήκα ηεο). Ζ δήηεζε 

είλαη ειαζηηθή ζην brand (ή firm) level θαη αλειαζηηθή ζην industry level. Γηα παξάδεηγκα 

ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ, φηαλ κηιάκε γηα εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ ηε βελδίλε φπσο 

είλαη ε BP, ε Shell θ.α. βξηζθφκαζηε ζην industry level, δειαδή ζην αλειαζηηθφ ηκήκα ηεο 

θακπχιεο δήηεζεο, ελψ ζηα πξαηήξηα πψιεζεο ηεο βελδίλεο (βελδηλάδηθα), ε δήηεζε είλαη 

ειαζηηθή (firm level). Ζ δήηεζε είλαη απείξσο ειαζηηθή ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ 

(perfect competition) θαη απείξσο αλειαζηηθή φηαλ έρνπκε κνλνπψιην (monopoly).   

 

 Η δήηεζε είλαη ειαζηηθή (elastic) όηαλ: α) Σν πξντφλ είλαη νκνηνγελέο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηα πξντφληα κηαο αεξνπνξηθήο βηνκεραλίαο, β) ην πξντφλ είλαη κία εηζξνή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο γηα ηε παξαγσγή ελφο ηειηθνχ 

αγαζνχ, γ) νη δαπάλεο πνπ μνδεχνληαη γηα ην πξντφλ είλαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ 
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δαπαλψλ (δηαξθή αγαζά).   

 

 Η δήηεζε είλαη αλειαζηηθή (inelastic)όηαλ: α) Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ πξντφληνο ην θαζηζηά 

δχζθνια ζπγθξίζηκν κε ηα αληαγσληζηηθά, γηα παξάδεηγκα ηέηνηα πξντφληα είλαη ηα 

θαιιπληηθά, β) νη πιεξνθνξίεο γηα ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη ιηγνζηέο θαη γ) ην πξντφλ 

λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ θνηλνχ κε άιια πξντφληα ηα νπνία δεζκεχνπλ ην πειάηε 

(ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά).      

 

Σπκπεξάζκαηα: α) Αλ ε πνζνζηηαία αχμεζε ηεο δήηεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε πνζνζηηαία 

κείσζε ηεο ηηκήο, ηφηε έρνπκε ειαζηηθή δήηεζε θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ν manager ηεο 

επηρείξεζεο αλακέλεη αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εζφδσλ (R).  

β) Αλ ε πνζνζηηαία αχμεζε ηεο δήηεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηε πνζνζηηαία κείσζε ηεο 

ηηκήο, ηφηε έρνπκε αλειαζηηθή δήηεζε θαη ζε αχηε ηε πεξίπησζε ν manager ηεο επηρείξεζεο 

αλακέλεη κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εζφδσλ  (R).    

γ) Αλ ηέινο, ε πνζνζηηαία αχμεζε ηεο δήηεζεο είλαη ίζε κε ηε πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηηκήο, 

δειαδή  e  = 1, ηφηε ηα ζπλνιηθά έζνδα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. 

Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα (δηάγξακκα 4.4) εμεγνχλ ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα:   
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 P 

 e   >1 

 

 Α e  = 1  

 e  < 1 

 MR D = AR = P 

 0 Q 

 R 

 

 d R / d Q =0 

                       d R/ d Q >0 Μέγηζην R 

 d R / d Q < 0 

 

 0 Q 

                                               

Γηάγξακκα 4.4 

  

 ην δηάγξακκα 4.4 κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απηφ πνπ ήδε έρνπκε αλαθέξεη, δειαδή 

φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο κεγηζηνπνηνχληαη ζην ζεκείν φπνπ ε δήηεζε είλαη 

κνλαδηαία ειαζηηθή. 

 

4.3 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ειαζηηθόηεηα δήηεζεο  

Οη θπξηφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο είλαη νη εμήο: α) ν 

αξηζκφο θαη ν βαζκφο ζρέζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ (ππνθαηάζηαησλ) αγαζψλ, β) ην κέγεζνο 

ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ (θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ), γ) ην πνζνζηφ ηνπ 
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δαπαλψκελνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ, δ) ην είδνο ηεο αλάγθεο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηα αγαζά, ε) ν ρξφλνο.    (Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 α) Ο αξηζκόο θαη ν βαζκόο ζρέζεο ησλ αληαγσληζηηθώλ (ππνθαηάζηαησλ) αγαζώλ: Ο 

αξηζκφο θαη ν βαζκφο ζρέζεο ησλ ππνθαηάζηαησλ αγαζψλ επεξεάδνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο 

δήηεζεο. πγθεθξηκέλα φζν πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα είλαη ηα ππνθαηάζηαηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε ηηκή ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο ηνπ 

αγαζνχ απηνχ σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ θαη ην αληίζεην. Σα αγαζά πξψηεο αλάγθεο, ηα νπνία 

είλαη αλαληηθαηάζηαηα, παξνπζηάδνπλ κεδεληθή ειαζηηθφηεηα. 

 β) Τν κέγεζνο ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ (θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ): Όηαλ ε ηηκή 

ηνπ αγαζνχ απμάλεηαη, ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ζα ιακβάλεη κεγαιχηεξεο ηηκέο θαη ην 

αληίζηξνθν. Δπηπιένλ, φηαλ ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ είλαη κεγάιε, ε δήηεζε ηνπ 

αγαζνχ είλαη ειαζηηθή, ελψ φηαλ έρνπκε κηθξή κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ, ε δήηεζε 

είλαη αλειαζηηθή. 

 γ) Τν πνζνζηό ηνπ δαπαλώκελνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ αγαζνύ: Σν πνζνζηφ ηνπ 

δαπαλψκελνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. πγθεθξηκέλα φηαλ ην πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ δαπαλάηαη 

ζηε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ αγνξά ελφο αγαζνχ είλαη κεγάιν, ηφηε ε 

ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ πηζαλφλ λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ειαζηηθφηεηα δήηεζεο άιισλ αγαζψλ, γηα ηα νπνία ην πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

δαπαλάηαη είλαη κηθξφ.  

 δ) Τν είδνο ηεο αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα αγαζά: Αλάινγα ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηα αγαζά, κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ 

ειαζηηθφηεηα δήηεζεο. Γειαδή, ηα θαηαλαισηηθά αγαζά ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ βαζηθέο 

αλάγθεο (αλαθεξφκαζηε δειαδή ζε αγαζά πξψηεο αλάγθεο), έρνπλ αλειαζηηθή δήηεζε 

(δειαδή έρνπλ κηθξή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο). Δλψ ζηα αγαζά πνιπηειείαο, ηα νπνία δελ 

θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο, ε δήηεζε ηνπο είλαη ειαζηηθή (δειαδή έρνπλ κεγάιε 

ειαζηηθφηεηα δήηεζεο).  

 ε) Ο ρξόλνο:  Σέινο ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε θακπχιε δήηεζεο, είλαη 

έλαο βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο. Όηαλ δειαδή ε θακπχιε 

δήηεζεο αλαθέξεηαη ζε βξαρπρξφληα πεξίνδν, ηφζν πην αλειαζηηθή ζα είλαη ε δήηεζε ηνπ 

αγαζνχ. Αληίζεηα, φηαλ ε θακπχιε δήηεζεο αλαθέξεηαη ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν, ε 

ειαζηηθφηεηα ζα είλαη κεγάιε. ηε πεξίπησζε φκσο πνπ έρνπκε κηα πνιχ βξαρεία πεξίνδν ή 

πεξίνδν ηεο αγνξάο (market period) ηφηε δελ έρνπκε ρξφλν πξνζαξκνγήο (γηα παξάδεηγκα 

αγνξά λσπψλ πξντφλησλ) θαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ζα είλαη ίζε κε ην κεδέλ (δειαδή ηφζν 

ε θακπχιε δήηεζεο, φζν θαη ε θακπχιε πξνζθνξάο είλαη θάζεηεο ζηνλ άμνλα ησλ 

πνζνηήησλ).  
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4.4 Δηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα  

Ζ δήηεζε ελφο αγαζνχ εθηφο απφ ηε ηηκή ηνπ αγαζνχ απηνχ θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο ηηκέο 

ησλ άιισλ αγαζψλ εμαξηάηαη θαη απφ ην εηζφδεκα (νλνκαζηηθφ θαη πξαγκαηηθφ). Δπνκέλσο, 

ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο (eI), είλαη κηα ζρέζε πνπ καο δείρλεη ηελ πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ηεο δήηεζεο πξνο ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 Αλ ππνζέζνπκε φηη ε δήηεζε ελφο αγαζνχ εμαξηάηαη κφλν απφ ην εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηφηε ν ηχπνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ζα είλαη ν εμήο:    

 

                              

 Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ ηχπν ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη 

ζπλήζσο ζεηηθή ζε αληίζεζε κε ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή ε νπνία φπσο 

είπακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα είλαη πάληα αξλεηηθή. 

 Αλ ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη ζεηηθή (eI > 0) θαη κεγαιχηεξε ηεο 

κνλάδαο (eI > 1), ηφηε κηιάκε γηα αλψηεξα αγαζά ή αγαζά πνιπηειείαο. 

 Αλ ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα είλαη ζεηηθή (eI > 0), φκσο κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο     

(eI < 1), ηφηε κηιάκε γηα βαζηθά αγαζά ή αγαζά πξψηεο αλάγθεο. 

 Αλ ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα είλαη αξλεηηθή (eI < 0), ηφηε κηιάκε γηα θαηψηεξα 

αγαζά φπνπ είλαη κηα αθξαία πεξίπησζε. 

 Σέινο, αλ ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα είλαη ίζε κε κεδέλ (eI = 0), ζεκαίλεη φηη ε 

κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηε δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ 

αγαζνχ θαη ην αγαζφ απηφ νλνκάδεηαη ‘’ νπδέηεξν ‘’ αγαζφ (neutral good). 

 Έλαο βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο είλαη ε 

θχζε ηεο αλάγθεο πνπ θαιχπηεη ην αγαζφ. Ζ αλαινγία ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ δαπαλάηαη γηα 

ηα δηάθνξα αγαζά δηαθέξεη. Τπάξρνπλ αγαζά πνπ ην πνζνζηφ ηνπ δαπαλψκελνπ εηζνδήκαηνο 

κεηψλεηαη, θαζψο ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ απμάλεηαη, φπσο είλαη π.ρ., ηα είδε 

δηαηξνθήο, ηα πνηά θαη ν θαπλφο. Τπάξρνπλ άιιεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ην πνζνζηφ ηεο 

δαπάλεο απμάλεηαη, φπσο είλαη ε αλαςπρή, ε κφξθσζε, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαζψο επίζεο 

ππάξρνπλ θαη αγαζά γηα ηα νπνία ε αλαινγία ηνπ δαπαλψκελνπ εηζνδήκαηνο παξακέλεη 
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ζηαζεξή, θαζψο απμάλεηαη ην εηζφδεκα, φπσο είλαη ηα είδε έλδπζεο.                                           

(Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009). 

 

4.5 ηαπξνεηδήο ειαζηηθόηεηα (cross-elasticity of demand) 

Ζ ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη ην κέηξν πνπ κεηξά ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

δχν αγαζψλ, επεηδή ε δήηεζε ελφο αγαζνχ εμαξηάηαη εθηφο απφ ηε ηηκή ηνπ θαη απφ ηηο ηηκέο 

ησλ άιισλ αγαζψλ. 

 Δπνκέλσο, ε ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο δήηεζεο 

ηνπ αγαζνχ Φ πξνο ηε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ Υ. Ο ηχπνο ηεο 

ζηαπξνεηδνχο ειαζηηθφηεηαο είλαη ν θάησζη: 

 

                               

 Αλ ε ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη ζεηηθή (εςρ > 0), ηφηε ηα αγαζά Φ θαη 

Υ είλαη κεηαμχ ηνπο ππνθαηάζηαηα. Γειαδή νη θαηαλαισηέο ζα αγνξάδνπλ 

πεξηζζφηεξε πνζφηεηα απφ ην αγαζφ Φ φηαλ ε ηηκή ηνπ αγαζνχ Υ απμάλεηαη. 

 Όηαλ ε ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη αξλεηηθή (εςρ < 0), ηφηε ηα αγαζά Φ 

θαη Υ είλαη κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθά.  

 Δλψ φηαλ ε ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη ίζε κε ην κεδέλ (εςρ = 0), ηφηε 

ηα αγαζά Φ θαη Υ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. 

 Οη ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηεο σο πξνο ηελ ηηκή παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο 

ηηκνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πνπιάλε πνιιαπιά πξντφληα. 

 

4.6 Διαζηηθόηεηεο γηα γξακκηθέο θαη κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο 

Όπσο  έρνπκε αλαθέξεη ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ιάβεη ν manager 

ηεο επηρείξεζεο ζσζηέο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο. Τπάξρνπλ δχν είδε ζπλαξηήζεσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ειαζηηθνηήησλ. πγθεθξηκέλα έρνπκε ηηο ειαζηηθφηεηεο κε βάζε γξακκηθέο 
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ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη ηηο ειαζηηθφηεηεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κε γξακκηθέο 

ζπλαξηήζεηο δήηεζεο.  

Αλ ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη γξακκηθή θαη δίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

Qx
d  

= α0 + αρPρ + αYPY + αΜΜ + αΖΖ, ηφηε νη ειαζηηθφηεηεο είλαη: 

 Διαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή:  

  

 

 ηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή: 

                            

 Δηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα: 

                            (πεγή: Michael R. Baye, 2010). 

 Παξαηεξνχκε φηη γηα κηα γξακκηθή θακπχιε δήηεζεο, ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο ζε κηα 

δεδνκέλε κεηαβιεηή είλαη ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ ιφγν 

ηεο κεηαβιεηήο πξνο ηε δεηνχκελε πνζφηεηα.  

 Γηα κηα γξακκηθή θακπχιε δήηεζεο, ε ηηκή κηαο ειαζηηθφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη πνζφηεηα ζηελ νπνία απηή ππνινγίδεηαη, δειαδή ε ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή δελ είλαη ίδηα κε ηε θιίζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο. 

 

 Διαζηηθφηεηεο απφ κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο: Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν manager κηαο επηρείξεζεο αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο φπνπ ε δήηεζε ελφο πξντφληνο 

δελ είλαη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε ηηκψλ, εηζνδήκαηνο θαη άιισλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ δήηεζεο. ε απηή ηε πεξίπησζε ν manager ζα πξέπεη λα πάξεη ην θπζηθφ 

ινγάξηζκν ηεο κε γξακκηθήο ζπλάξηεζεο ψζηε λα θαηαιήμεη ζε κηα έθθξαζε ε νπνία είλαη 

γξακκηθή ζηνπο ινγαξίζκνπο ησλ κεηαβιεηψλ. Όηαλ ε δήηεζε είλαη ινγαξηζκηθή-γξακκηθή, 

ηφηε ε ειαζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε κηα δεδνκέλε κεηαβιεηή είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ινγαξίζκνπ.    (Michael R. Baye, 2010) 
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4.7 Αλαθεθαιαίσζε 

ην 4ν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε κε ηελ έλλνηα ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο ε 

νπνία είλαη έλα πνζνηηθφ εξγαιείν πξφβιεςεο ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

manager ηεο επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη κε αθξίβεηα θαηά πφζν ζα κεηαβιεζεί ε 

δεηνχκελε πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε ηνπ ζε κηα κεηαβνιή γηα 

παξάδεηγκα ηεο ηηκήο, φπνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ νξζνινγηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ.  

 Δλ ζπλερεία αλαθεξζήθακε ζηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή ηνπ ίδηνπ αγαζνχ 

ην νπνίν είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο ν νπνίνο κπνξεί 

λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θαζνξίζεη ηελ πνζνηηθή επίπησζε ζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο 

απφ ηηο απμήζεηο ή απφ ηηο κεηψζεηο ηεο ηηκήο. Όπσο αλαθέξακε ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο 

πξνο ηε ηηκή δηαθξίλεηαη ζε δχν είδε: α) ηε ηνμνεηδή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο (ή κέζε 

ειαζηηθφηεηα) σο πξνο ηε ηηκή ηνπ αγαζνχ θαη β) ηελ ειαζηηθφηεηα ζεκείνπ (ή ζεκεηαθή 

ειαζηηθφηεηα) δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή ηνπ αγαζνχ.  

 Δπηπιένλ κηιήζακε γηα ην πφηε ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή θαη πφηε αλειαζηηθή θαη πσο έλαο 

manager ζα ηηκνινγήζεη ην πξντφλ ηνπ, αλαιφγσο ζε πνην ηκήκα ηεο θακπχιεο δήηεζεο 

βξίζθεηαη (δειαδή ζην ειαζηηθφ ή ζην αλειαζηηθφ ηκήκα ηεο).  

ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε γηα ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε δήηεζε θαη ζηε ηηκή θαη 

πψο απηή επεξεάδεη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο. 

 ηε ζπλέρεηα αλαιχζακε ηνπο θπξηφηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο νη νπνίνη είλαη νη εμήο: ν αξηζκφο θαη ν βαζκφο ζρέζεο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ (ππνθαηάζηαησλ) αγαζψλ, ην κέγεζνο ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ (θαη ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνχ), ην πνζνζηφ ηνπ δαπαλψκελνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αγνξά 

ηνπ αγαζνχ,  ην είδνο ηεο αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα αγαζά θαη ηέινο ν ρξφλνο.  

 Δπηπιένλ εθηφο απφ ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηε ηηκή ηνπ ίδηνπ αγαζνχ 

αλαθεξζήθακε θαη ζηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα, ε νπνία δείρλεη φηη ε δήηεζε ελφο 

αγαζνχ κπνξεί λα εμαξηάηαη θαη απφ ην εηζφδεκα. Έλαο βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο είλαη ε θχζε ηεο αλάγθεο πνπ θαιχπηεη ην 

αγαζφ . 

 Μεηά ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα κηιήζακε γηα ηε ζηαπξνεηδή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο 

ε νπνία κεηξά ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ δχν αγαζψλ, επεηδή ε δήηεζε ελφο αγαζνχ 

εμαξηάηαη εθηφο απφ ηε ηηκή ηνπ θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ αγαζψλ. Ζ ζηαπξνεηδήο 
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ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πνπιάλε πνιιαπιά πξντφληα. 

 Σέινο, αλαθεξζήθακε ζηηο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ manager 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειαζηηθφηεηαο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη γξακκηθέο θαη κε 

γξακκηθέο. πγθεθξηκέλα είδακε φηη γηα κηα γξακκηθή θακπχιε δήηεζεο, ε ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο ζε κηα δεδνκέλε κεηαβιεηή είλαη ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο 

πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηνλ ιφγν ηεο κεηαβιεηήο πξνο ηε δεηνχκελε πνζφηεηα, ελψ ζηηο κε 

γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο ππνινγίδνπκε ην θπζηθφ ινγάξηζκν ηεο κε  γξακκηθήο 

ζπλάξηεζεο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε κηα έθθξαζε ε νπνία είλαη γξακκηθή ζηνπο 

ινγαξίζκνπο ησλ κεηαβιεηψλ. Όηαλ ε δήηεζε είλαη ινγαξηζκηθή-γξακκηθή, ηφηε ε 

ειαζηηθφηεηα ζε ζρέζε κε κηα δεδνκέλε κεηαβιεηή είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ αληίζηνηρνπ 

ινγαξίζκνπ. 

 ην επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξία παξαγσγήο, ε νπνία αζρνιείηαη κε 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ πξντφληα θαη γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη απφ 

ηνπο manager λα επηιέγνπλ κε βέιηηζην ηξφπν ηε πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ εηζξνψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΘΔΩΡΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  

 

5.1 Δηζαγσγή 

‘’Παξαγσγή είλαη ε δεκηνπξγία αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ εηζξνέο ή πφξνπο, φπσο είλαη ε 

εξγαζία, ηα κεραλήκαηα θαη άιινη θεθαιαηνπρηθνί εμνπιηζκνί, ην έδαθνο, νη πξψηεο χιεο 

θιπ. Γηα παξάδεηγκα ε παξαγσγή κηαο εηαηξείαο φπσο ε Ford είλαη ε θαηαζθεπή ελφο λένπ 

απηνθηλήηνπ ή θνξηεγνχ. Δπηπιένλ ε παξαγσγή κπνξεί αθφκα λα είλαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη έλαο γηαηξφο, ή ε εθπαίδεπζε γηα ηνλ δάζθαιν, ή ε ςπραγσγία γηα έλαλ 

ηξαγνπδηζηή θιπ. Έηζη ε παξαγσγή πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πνπ 

αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο’’.   (S.Charles Maurice / Cristopher R. Thomas, 1995)     

 Ζ ζεσξία ηεο παξαγσγήο είλαη έλα αλαγθαίν εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο επηρείξεζεο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζεσξία θφζηνπο παξαγσγήο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο, εξκελεχεη ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ, φπνπ καδί κε ηε δήηεζε 

θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ. Δπηπιένλ, ε ζεσξία ηεο παξαγσγήο είλαη ε βάζε γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο δήηεζεο εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κε ηε βνήζεηα 

ησλ νπνίσλ ζα παξαρζεί ην πξντφλ.  

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε αξρηθά κε ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο θαη ζα 

αλαιχζνπκε ηηο ηξείο θάζεο ηεο παξαγσγήο θαη ζε πνην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ν manager ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Αθφκα ζα ζπδεηήζνπκε γηα θάπνηεο 

απφ ηηο αιγεβξηθέο κνξθέο ηεο ζπλάξηεζεο ηεο παξαγσγήο  θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

γξακκηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο, ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο Leontief θαη ηέινο ζα 

αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο Cobb-Douglas.  

  ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηηο θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ νξηαθφ 

ιφγν ηερληθήο ππνθαηάζηαζεο (MRTS), θαζψο επίζεο θαη ηνπο λφκνπο απφδνζεο θιίκαθαο 

θαη πψο κεγηζηνπνηείηαη ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ.  
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 Δλ θαηαθιείδη, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ησλ θακππιψλ ίζνπ θφζηνπο, θαζψο επίζεο 

θαη ζηε ζπλζήθε επαθήο κεηαμχ κηαο θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο κε κηα θακπχιε ίζνπ 

θφζηνπο.   

5.2 Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο 

πλάξηεζε παξαγσγήο είλαη ην κέγηζην επίπεδν παξαγσγήο πνπ πξνθχπηεη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ εηζξνψλ (ζπληειεζηψλ παξαγσγήο) κε βάζε ηελ ηερλνινγία ε νπνία είλαη ε 

κέζνδνο παξαγσγήο πνπ ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε.  

 ηφρνο ηνπ manager ηεο επηρείξεζεο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

πθηζηάκελε ζπλάξηεζε παξαγσγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θαζνξίζεη πφζε πνζφηεηα 

απφ θάζε εηζξνή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή.    (Michael R. Baye, 2010) 

 Μηα πεξίνδνο νξίδεηαη σο βξαρπρξφληα φηαλ κηα ηνπιάρηζηνλ εηζξνή είλαη ζηαζεξή, ελψ 

κηα πεξίνδνο είλαη καθξνρξφληα φηαλ φιεο νη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηελ παξαγσγή εηζξνέο 

είλαη κεηαβιεηέο. 

 Ζ βξαρπρξφληα ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη ε εμήο: Q = f(K,L)= F(L), 

φπνπ:  Q= ε παξαγσγή, K = ην θεθάιαην ( ην νπνίν ην ζεσξνχκε ζηαζεξφ), θαη L= ε εξγαζία 

ε νπνία είλαη ε κφλε εηζξνή. 

 Πξηλ ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο θακπχιεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο, ζα δψζνπκε 

ζχληνκνπο νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη ζπλνιηθφ, κέζν θαη νξηαθφ πξντφλ. 

 Σπλνιηθό πξντόλ ή ζπλνιηθή παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο: πλνιηθφ πξντφλ είλαη ε 

πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο δηαηεξνπκέλσλ ζηαζεξψλ ησλ ππνινίπσλ ζπληειεζηψλ.     

 Μέζν πξντόλ ή κέζε παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο (APL): Σν κέζν πξντφλ ή ε κέζε 

παξαγσγηθφηεηα κηαο εηζξνήο είλαη ν ιφγνο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ πξντφληνο 

πξνο ηε πνζφηεηα ηεο εηζξνήο απηήο, κε ηηο ππφινηπεο εηζξνέο λα παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο. 

    

 Οξηαθό πξντόλ ή νξηαθή παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο (MPL): Σν νξηαθφ πξντφλ ή ε 

νξηαθή παξαγσγηθφηεηα κηαο εηζξνήο είλαη ε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ε 

νπνία επέξρεηαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο επηπιένλ κνλάδαο ηεο εηζξνήο απηήο.   
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     Q Α 
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         0               L 

 Γηάγξακκα 5.1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θακπύιεο ζπλνιηθνύ πξντόληνο ή ζπλνιηθήο 

παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο  

MPL, 

APL 

 

                 dMPL/ dL >0 

   Γ     Β Α 

                                       dMPL/ dL<0 

                                                            APL 

 

       0                                              MPL < 0          L              

 

Γηάγξακκα 5.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θακπύιεο κέζνπ θαη νξηαθνύ πξντόληνο   
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 Όπσο παξαηεξνχκε ζηε παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ζην ζεκείν Β ηεο 

παξαγσγήο έρνπκε ηε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο MPL = APL. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ζηε 

κέγηζηε παξαγσγή ην νξηαθφ πξντφλ (MPL) κεδελίδεηαη. 

 ηε παξαγσγή έρνπκε ηξείο θάζεηο (ζηάδηα): 

 1
ε
 θάζε παξαγσγήο: Ζ πξψηε θάζε ηεο παξαγσγήο είλαη ην κέγηζην ζεκείν ηνπ 

νξηαθνχ πξντφληνο ην νπνίν έρεη απμαλφκελε απφδνζε ην L ( d MPL/ dL>0), φπνπ κε 

ην γξάκκα d ζπκβνιίδνπκε ηε παξάγσγν. πγθεθξηκέλα ε 1ε θάζε μεθηλάεη απφ ηνπο 

κεδέλ εξγάηεο κέρξη ηνπο αληίζηνηρνπο εξγάηεο ηνπ ζεκείνπ Γ ( ηεο παξαπάλσ 

δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο),φπνπ ην νξηαθφ πξντφλ αλεβαίλεη.  

 2
ε
 θάζε παξαγσγήο: Ζ δεχηεξε θάζε ηεο παξαγσγήο αληηζηνηρεί αλάκεζα ζηα ζεκεία 

Γ θαη Α, εθεί δειαδή πνπ κεδελίδεηαη ην νξηαθφ πξντφλ θαη εθεί έρνπκε ηε θζίλνπζα 

απφδνζε ηεο εξγαζίαο (d MPL/ dL< 0). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο 

ή ίζνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θπξηέο ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ.    

 3
ε
 θάζε παξαγσγήο: Σέινο ε ηξίηε θάζε ηεο παξαγσγήο αληηζηνηρεί γηα εξγάηεο κεηά 

ην ζεκείν Α ηεο παξαπάλσ δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο, φπνπ εθεί έρνπκε αξλεηηθή 

απφδνζε ηεο εξγαζίαο (MPL < 0). 

 Ο manager ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε 2ε θάζε ηεο 

παξαγσγήο, επεηδή ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε έρνπκε ηα εμήο: α) ην νξηαθφ πξντφλ ηνπ εξγάηε 

(L) είλαη ζεηηθφ (d MPL / d L > 0) θαη β) ζπγρξφλσο ηζρχεη ε θζίλνπζα απνδνηηθφηεηα ηνπ L 

(d MPL / d L < 0). Οη άιιεο δχν θάζεηο απνξξίπηνληαη απφ ηνλ manager  θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ηελ 1ε θάζε ηεο παξαγσγήο ηελ απνξξίπηεη επεηδή αληηζηνηρεί ζηε 3ε θάζε ηνπ θεθαιαίνπ 

θαη επίζεο απνξξίπηεη θαη ηελ 3ε θάζε ηεο παξαγσγήο γηαηί εθεί έρνπκε αξλεηηθή απφδνζε 

ηεο εξγαζίαο. 

 Ο manager ηεο επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη κε αθξίβεηα ζε πνην ζεκείν ηεο δεχηεξεο 

θάζεο ηεο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη γηα ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα βξεη 

ηελ άξηζηε απαζρφιεζε ηεο εξγαζίαο (L) ην νπνίν ζα ηνλ νδεγήζεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο (Max Π). Δπνκέλσο ζα θαηαιήμεη ζην επίπεδν ηεο εξγαζίαο εθείλν 

φπνπ ε αμία ηνπ νξηαθνχ ηεο πξντφληνο (VMPL) ζα ηζνχηαη κε ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο (W). 

 Ζ αμία ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ηεο εξγαζίαο είλαη ην γηλφκελν ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο πνπ 

παξάγεη ε επηρείξεζε κε ηελ νξηαθή ηηκή ηεο εξγαζίαο.    

 Δπνκέλσο ηζρχεη ν παξαθάησ ηχπνο: 

 

VMPL = P * MPL = W 
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 Ο παξαπάλσ ηχπνο ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο (VMPL), δείρλεη ζηνλ manager αλ 

ζπκθέξεη ηελ επηρείξεζε ηνπ λα απαζρνιήζεη επηπιένλ εξγάηεο ή φρη. πγθεθξηκέλα ηζρχνπλ 

ηα εμήο:   

 Αλ ε VMPL > W, ηφηε ε επηρείξεζε ζα είρε θίλεηξν λα απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξνπο 

εξγάηεο απφ φηη ήδε απαζρνιεί. 

 Αλ φκσο έρνπκε VMPL < W, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε εηζπξάηηεη 

ιηγφηεξα απφ φηη πιεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο θαη δελ ηε ζπκθέξεη λα 

απαζρνιήζεη επηπιένλ εξγαδφκελνπο. 

 Σέινο φπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο ν manager ηεο επηρείξεζεο ζα θαηαιήμεη ζην 

επίπεδν ηεο εξγαζίαο εθείλν φπνπ ε αμία ηνπ νξηαθνχ ηεο πξντφληνο (VMPL) ζα 

ηζνχηαη κε ηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο (W), δειαδή VMPL = W ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη 

ηα θέξδε ηνπ. 

 Ζ δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 5.3: 

     

W, VMPL   

   

  A 

 

              W0 

 VMPL = W γηα Max Π 

 

  0 L 

   L1                                          L2     

 Γηάγξακκα 5.3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ακνηβήο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αμίαο ηνπ νξηαθνύ 

πξντόληνο  

 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ν manager ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε 

δεχηεξε θάζε ηεο παξαγσγήο, δειαδή ζην θαηεξρφκελν ηκήκα ηεο θακπχιεο ηνπ νξηαθνχ 

πξντφληνο (δειαδή ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 5.3 ζην ηκήκα ηεο θακπχιεο εθείλν ην νπνίν 
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βξίζθεηαη δεμηά ηνπ ζεκείνπ Α), ην νπνίν ζεκαίλεη φηη φηαλ ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζε απηφ ην ηκήκα ηεο (π.ρ. L2) ην απνδέρεηαη, ελψ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε δειαδή γηα L1 εξγάηεο ην απνξξίπηεη, επεηδή ην L δελ αλήθεη ζηε θάζε 2 αιιά 

ζηε θάζε 1.   

 

 

5.3 Αιγεβξηθέο κνξθέο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο 

Κάπνηεο απφ ηηο αιγεβξηθέο κνξθέο ζπλαξηήζεσλ παξαγσγήο είλαη νη εμήο: α) γξακκηθή 

ζπλάξηεζε παξαγσγήο, β) ζπλάξηεζε παξαγσγήο Leontief θαη γ) ζπλάξηεζε παξαγσγήο 

Cobb-Douglas .  

 α) Γξακκηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο: Ζ γξακκηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη κία 

ζπλάξηεζε ε νπνία ππνζέηεη κηα ηέιεηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ φισλ ησλ εηζξνψλ θαη ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο. ε κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο νη εηζξνέο είλαη ηέιεηα 

ππνθαηάζηαηα.   (Michael R. Baye, 2010) 

 Ζ γξακκηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη ηεο εμήο κνξθήο: 

                  Q = F(K,L) = a K + b L, φπνπ ηα a θαη b είλαη ζηαζεξέο θαη   

 β) Σπλάξηεζε παξαγσγήο Leontief: Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο Leontief απνθαιείηαη 

ζπλήζσο θαη ζπλάξηεζε παξαγσγήο ζηαζεξψλ αλαινγηψλ ε νπνία ππνζέηεη φηη νη εηζξνέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζηαζεξέο αλαινγίεο.    (Michael R. Baye, 2010)  

    γ) Σπλάξηεζε παξαγσγήο Cobb-Douglas: Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο Cobb-Douglas 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ άθξσλ ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο θαη ηεο ζπλάξηεζεο 

παξαγσγήο Leontief ε νπνία ππνζέηεη θάπνην βαζκφ ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ εηζξνψλ, φρη 

φκσο ηέιεηα ππνθαηάζηαζε.   (Michael R. Baye, 2010) 

 Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο Cobb-Douglas είλαη ηεο κνξθήο: 

               Q = F(K,L) = Ka Lb, φπνπ a θαη b είλαη ζηαζεξέο/ 

5.4 Κακπύιεο ηζνπαξαγσγήο (Isoquants) ή ίζνπ πξντόληνο θαη νξηαθόο 

ιόγνο ηερληθήο ππνθαηάζηαζεο (MRTS) 
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Οη θακπύιεο ηζνπαξαγσγήο (Isoquants) είλαη ν γεσκεηξηθφο ηφπνο ζπλδπαζκψλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (εηζξνψλ) πνπ φινη απηνί νη άπεηξνη ζπλδπαζκνί απνθέξνπλ ην ίδην 

επίπεδν πξντφληνο ζηελ επηρείξεζε. 

  χκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα (5.4) παξαηεξνχκε φηη νη άμνλεο ηνπ κεηξνχλ ηηο 

πνζφηεηεο ησλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. πγθεθξηκέλα ζηνλ θάζεην άμνλα κεηξηέηαη ν 

ζπληειεζηήο θεθάιαην (K) θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα έρνπκε ηελ εξγαζία (L). Οη θακπχιεο 

ηζνπαξαγσγήο, δείρλνπλ ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο εηζξνψλ νη νπνίνη παξάγνπλ 

δηαθνξεηηθέο κνλάδεο πξντφληνο.     

           

          K 

 

 

  K2 Q2 

   K1 Q1 

 K0 Q0 

 0 L2     L1       L0 L 

Γηάγξακκα 5.4 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θακππιώλ ηζνπαξαγσγήο 

 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 5.4, αλ ππνζέζνπκε γηα παξάδεηγκα  φηη έρνπκε ηε θακπχιε 

ηζνπαξαγσγήο πνπ αληηζηνηρεί ζε Q0 κνλάδεο πξντφληνο αλά ρξνληθή πεξίνδν. χκθσλα κε 

απηή ηε θακπχιε ηζνπαξαγσγήο, κπνξεί ε επηρείξεζε λα πεηχρεη ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

παξαγσγήο αλ ρξεζηκνπνηεί L0 κνλάδεο εξγαζίαο θαη K0 κνλάδεο θεθαιαίνπ, αλά ρξνληθή 

πεξίνδν. Όκσο ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη θαη πάιη ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

παξαγσγήο αλ ρξεζηκνπνηήζεη ελαιιαθηηθά είηε L1  κνλάδεο εξγαζίαο θαη Κ1 κνλάδεο 

θεθαιαίνπ, είηε L2 θαη K2 αληίζηνηρα αλά ρξνληθή πεξίνδν. 

 Ο νξηαθόο ιόγνο ηερληθήο ππνθαηάζηαζεο (marginal rate of technical substitution) 

καο δείρλεη ζε πνηα αλαινγία κηα εηζξνή κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί απφ κηα άιιε εηζξνή, 

φηαλ ην παξαγφκελν πξντφλ παξακέλεη ζηαζεξφ.   (Edwin Mansfield, 1996) 
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 Ο MRTS δίλεηαη απφ ηε θιίζε ηεο εθαπηφκελεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο θακπχιεο 

ηζνπαξαγσγήο θαη ηζνχηαη κε ην αξλεηηθφ ηεο θιίζεο ηεο εθαπηνκέλεο ζηα δηάθνξα ζεκεία 

ηεο θακπχιεο. Ο ηχπνο ηνπ MRTS είλαη ν αθφινπζνο: 

                                                    

 Καη ν λφκνο ηνπ θζίλνληνο ξπζκνχ ηερληθήο ππνθαηάζηαζεο είλαη ν εμήο: 

 

 Γηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο ζα ζεκαίλνπλ θαη δηαθνξεηηθνχο νξηαθνχο ιφγνπο 

ππνθαηάζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε γξακκηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο ζπλεπάγεηαη θακπχιεο 

ηζνπαξαγσγήο πνπ είλαη γξακκηθέο (δηάγξακκα 5.5). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη εηζξνέο είλαη 

ηέιεηα ππνθαηάζηαηα κεηαμχ ηνπο θαη ν ιφγνο θαηά ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε κία κε ηελ άιιε είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην επίπεδν ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

εηζξνψλ.    (Michael R. Baye, 2010) 

   K 

 

 

 

 

  0 Q0 Q1 Q2 L 

Γηάγξακκα 5.5  

 Δλψ ζηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο Leontief (δηάγξακκα 5.6), επεηδή νη εηζξνέο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζηαζεξέο αλαινγίεο ν manager δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε ππνθαηάζηαζε 

κεηαμχ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο θαη δηαηεξεί ην ίδην επίπεδν παξαγσγήο. Δπνκέλσο 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε παξαγσγήο δελ ππάξρεη (MRTS) επεηδή δελ ππάξρεη 

ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ εηζξνψλ θαηά κήθνο ηεο θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο.              

(Michael R. Baye, 2010) 
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         K 

 Q2 

 Q1 

 Q0 

  0 L 

 Γηάγξακκα 5.6 

 

5.5 Νόκνη απόδνζεο θιίκαθαο (Laws of returns to scale) 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη κηα πεξίνδνο νξίδεηαη σο βξαρπρξφληα φηαλ κηα ηνπιάρηζηνλ 

εηζξνή είλαη ζηαζεξή, ελψ κηα πεξίνδνο είλαη καθξνρξφληα φηαλ φιεο νη ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ζηελ παξαγσγή εηζξνέο είλαη κεηαβιεηέο. 

 Με δεδνκέλε ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο Q = f(L,K) ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξντφληνο θαη ησλ 

δχν εηζξνψλ ηαπηφρξνλα, αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο απφδνζεο θιίκαθαο (return to scale), ε 

νπνία καζεκαηηθά απνβαίλεη ν βαζκφο νκνγέλεηαο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο.             

(Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 Οη ‘’λφκνη ηεο απφδνζεο θιίκαθαο’’ αλαθέξνληαη ζηε καθξνρξφληα αλάιπζεο ηεο 

παξαγσγήο θαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο παξαγσγήο φηαλ θαη νη δχν ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

κεηαβάιινληαη κε ηελ ίδηα αλαινγία, ψζηε ν ιφγνο K/L λα είλαη ζηαζεξφο. 

 Θεσξψληαο σο δεδνκέλε ηε παξαπάλσ ζπλάξηεζε παξαγσγήο θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ηα 

K θαη Lκεηαβάιινληαη κε ηελ ίδηα αλαινγία ηελ νπνία ζα ηε ζπκβνιίδνπκε κε (θ) ηφηε ε 

ζπλάξηεζε παξαγσγήο ζα γίλεη Q΄ = f( θL, θK). Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ ην Q΄ απμάλεηαη (ή κεηψλεηαη) κε ηελ ίδηα αλαινγία κε ηελ νπνία απμάλνληαη (ή 

κεηψλνληαη) ηα Lθαη K, ηφηε έρνπκε ‘’ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο’’ (constant returns 

to scale). 

 Όηαλ ην Q΄ απμάλεηαη (ή κεηψλεηαη) θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν (ή κηθξφηεξν) απφ ην 

πνζνζηφ αχμεζεο (ή κείσζεο)  ησλ εηζξνψλ, ηφηε έρνπκε ‘’αχμεζε απφδνζε 

θιίκαθαο’’ (increasing returns to scale). 
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 Όηαλ ην Q΄ απμάλεηαη (ή κεηψλεηαη) θαηά πνζνζηφ κηθξφηεξν (ή κεγαιχηεξν) απφ ην 

πνζνζηφ αχμεζεο (ή κείσζεο)  ησλ εηζξνψλ, ηφηε έρνπκε ‘’θζίλνπζα απφδνζε 

θιίκαθαο’’ (decreasing returns to scale).     (Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 

 5.6Μεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο 

Ο manager ηεο επηρείξεζεο ζηνρεχεη ζηελ άξηζηε επηινγή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο κε δεδνκέλεο ηηο ηηκέο ηνπο έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη κηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξντφλ, ζηα ζπλνιηθά έζνδα ή ην θέξδνο ή ελαιιαθηηθά λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο.  Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ  ηελ θάζε 

επηρείξεζε, βξίζθνληαη θάησ απφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ππάξρνπλ, ην πξφβιεκα ηεο αξηζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο 

πξνβιήκαηα: α) ην πξφβιεκα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο κε πεξηνξηζκφ ηα ππάξρνληα 

κέζα παξαγσγήο ή ηε ζπλνιηθή δαπάλε θαη β) ην πξφβιεκα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο κε 

πεξηνξηζκφ ην επίπεδν παξαγσγήο.  (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 α) Τν πξόβιεκα ηεο κεγηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκό ηα ππάξρνληα κέζα παξαγσγήο: 

Μεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο κηαο επηρείξεζεο θάησ απφ πεξηνξηζκνχο έρνπκε φηαλ ην θφζηνο 

παξαγσγήο, νη ακνηβέο θαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο ζεσξνχληαη σο δεδνκέλα. Γειαδή έρνπκε 

δεδνκέλνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο. Δδψ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

C = C, W= W, r = r,  Px= Px, φπνπ r είλαη ε ακνηβή ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Ο ζηφρνο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο θέξδνπο: 

Max Π = R-C = Px * Q -  C  maxQ(x) κε πεξηνξηζκφ ην θφζηνο είλαη ηζνδχλακν κε 

max Π θαη πεξηνξηζκφ ην θφζηνο. 

β) Τν πξόβιεκα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκό ην επίπεδν παξαγσγήο: Δδψ δειαδή 

ζέινπκε: max Π =  P *Q – C    min C, ( κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο κε ζηαζεξφ ην 

R ηφηε έρνπκε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο). 

 

5.7πλζήθε επαθήο κηαο θακπύιεο  ηζνπαξαγσγήο κε ηελ θακπύιε ίζνπ 

θόζηνπο 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε ηηο άξηζηεο εθείλεο εηζξνέο (δειαδή ην άξηζην L θαη ην άξηζην 

Κ) πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο φηαλ ε επηρείξεζε ζέιεη λα παξάγεη 
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ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο πξντφληνο, ζα πξέπεη ν manager πνπ ηε δηεπζχλεη λα θηηάμεη έλα 

δηάγξακκα πνπ λα απνηειείηαη απφ θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο θαη θακπχιεο ίζνπ θφζηνπο. 

 Πξηλ φκσο παξνπζηάζνπκε έλα δηάγξακκα κε ππνζεηηθέο θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο θαη 

θακπχιεο ίζνπο θφζηνπο γηα λα θαηαλνήζνπκε ην παξαπάλσ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

εμεγήζνπκε κε έλαλ ζχληνκν νξηζκφ ηη είλαη θακπχιεο ίζνπ θφζηνπο. 

 Κακπύιε ίζνπο θόζηνπο ή γξακκή ίζνπ θόζηνπο: Κακπχιε ίζνπ θφζηνπο είλαη ν 

γεσκεηξηθφο ηφπνο ζπλδπαζκψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο), πνπ φινη απηνί νη ζπλδπαζκνί έρνπλ ην ίδην θφζηνο ζηελ επηρείξεζε. 

C = W*L + r*K  , (δειαδή πλνιηθφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο = ακνηβή εξγαζίαο + ακνηβή 

θεθαιαίνπ). 

 Ζ γξακκή ίζνπ θφζηνπο φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (5.7) είλαη ε εμήο:  

                                                          

 

      K 

   C /r  Α 

 

 

 

          0 Β Β΄ 

                                      C / W              L 

 

Γηάγξακκα 5.7 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο θακπύιεο ίζνπ θόζηνπο 

 Ζ ΑΒ είλαη ε θακπχιε ίζνπ θφζηνπο θαη ε θιίζε ηεο ηζνχηαη κε d K/ d L = W / r .                    

ηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ην θφζηνο παξακείλεη ζηαζεξφ φκσο έρνπκε γηα παξάδεηγκα 

κείσζε ηνπ W ηφηε ζα έρνπκε αιιαγή ηεο θακπχιεο θιίζεο ηεο ΑΒ. Ζ λέα θακπχιε ίζνπ 

θφζηνπο ζα είλαη ε ΑΒ΄ ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 5.7. 
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 Σψξα αθνχ εμεγήζακε ηη είλαη νη θακπχιεο ίζνπ θφζηνπο, ζα κπνξέζνπκε κε έλα 

ππνζεηηθφ παξάδεηγκα λα βξνχκε ηηο άξηζηεο εθείλεο εηζξνέο νη νπνίεο ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

ην θφζηνο παξαγσγήο φηαλ ε επηρείξεζε ζέιεη λα παξάγεη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο πξντφληνο. 

 Τπνζέηνπκε ινηπφλ φηη έρνπκε έλα δηάγξακκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηξείο θακπχιεο 

ίζνπ πξντφληνο θαη ηξείο γξακκέο ίζνπ θφζηνπο (δηάγξακκα 5.8). Κάζε θακπχιε ίζνπ 

πξντφληνο εθάπηεηαη ζε κηα γξακκή ίζνπ θφζηνπο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κφλν ζηα 

ζεκεία επαθήο ε θιίζε ησλ θακππιψλ ίζνπ πξντφληνο είλαη ίδηα κε ηε θιίζε ησλ θακππιψλ 

ίζνπ θφζηνπο.     

 

 

      K 

C΄ / r Γξακκή ίζεο θιίζεσο ή γξακκή επέθηαζεο ηεο                              

C / r παξαγσγήο 

  

C΄΄/ r Β Γ 

  Α Q1  Q2 

 Q0  

     0                                  C΄΄/W    C/W   C΄/W   L 

  

                                                                    Γηάγξακκα 5.8 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζε θάζε ζεκείν ηεο επαθήο ησλ θακππιψλ ίζνπ 

πξντφληνο, κε ηηο θακπχιεο ίζνπ θφζηνπο (δειαδή ζηα ζεκεία Α, Β, Γ) ηζρχεη : 

 

 Ζ επηρείξεζε φζν πξνρσξεί ε παξαγσγή ηεο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζηα ζεκεία 

επαθήο. Γηα λα κπνξέζεη ν manager ηεο επηρείξεζεο λα ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο κηαο δεδνκέλεο πνζφηεηαο πξντφληνο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπλδπαζκφο 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν επαθήο ηεο γξακκήο ίζνπ θφζηνπο κε 
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ηε ζρεηηθή θακπχιε ίζνπ πξντφληνο δειαδή ζηα ζεκεία Α, Β, Γ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.   

Οπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν κηαο θακπχιεο ίζνπ πξντφληνο ζπλεπάγεηαη πςειφηεξν θφζηνο, 

αθνχ ζα αληηζηνηρεί ζε πςειφηεξε γξακκή ίζνπ θφζηνπο. 

Όινη νη ηξφπνη παξαγσγήο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκεία φπσο ηα Α, Β, Γ είλαη νηθνλνκηθψο 

απνηειεζκαηηθνί. Όηαλ ζπλδέζνπκε φια ηα νηθνλνκηθψο απνηειεζκαηηθά ζεκεία 

ζρεκαηίδεηαη ε γξακκή επέθηαζεο (expansion path), ε νπνία δείρλεη ζηνλ manager ηεο 

επηρείξεζεο πσο κεηαβάιινληαη νη αλαινγίεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο φηαλ κεηαβάιιεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ρσξίο λα αιιάμνπλ νη ηηκέο ηνπο. 

 Σέινο, αλ κεηαβιεζνχλ νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηφηε ζα έρνπκε αιιαγή ζηελ 

θιίζε ησλ ζρεηηθψλ θακππιψλ ίζνπ θφζηνπο, νπφηε ζα αιιάμνπλ θαη ηα ζεκεία 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο. Δλψ αλ έρνπκε αιιαγή ζηε ηερλνινγία παξαγσγήο ηφηε 

ελδερνκέλσο λα αιιάμεη ε ζέζε ησλ θακππιψλ ίζνπ πξντφληνο κέζα ζην δηάγξακκα, ίζσο θαη 

ε θιίζε ηνπο. Όκσο θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε ζα έρνπκε ηε δηακφξθσζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπλζεθψλ ηζνξξνπίαο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο θαη επνκέλσο ζα έρνπκε αιιαγή ζηε 

γξακκή επέθηαζεο.  

 Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη βαζηθή ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ζηε παξαγσγή 

θαη πξνυπφζεζε γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ε επηρείξεζε ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο γηα κηα 

δεδνκέλε πνζφηεηα πξντφληνο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κε 

αλαινγίεο ηέηνηεο ψζηε ν ιφγνο ηνπ νξηαθνχ θπζηθνχ πξντφληνο πξνο ηε ηηκή ηνπ θάζε 

ζπληειεζηή λα είλαη ν ίδηνο γηα φινπο ηνπο ζπληειεζηέο.     

 

5.8 Αλαθεθαιαίσζε 

ην πέκπην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε κε ηε ζεσξία ηεο παξαγσγήο, ε νπνία 

αζρνιείηαη κε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ πξντφληα θαη γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπο 

απαηηείηαη απφ ηνπο manager λα επηιέγνπλ κε βέιηηζην ηξφπν ηε πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ 

εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

 Αξρηθά εμεγήζακε ηη είλαη ε παξαγσγή θαη δψζακε κεξηθά παξαδείγκαηα. Δίπακε 

επηπιένλ φηη ε ζεσξία ηεο παξαγσγήο είλαη έλα αλαγθαίν εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε ζεσξία θφζηνπο παξαγσγήο, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, εξκελεχεη ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ, φπνπ καδί κε ηε 

δήηεζε θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ. Δπηπιένλ, ε ζεσξία ηεο παξαγσγήο είλαη ε βάζε 
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γηα ηελ αλάιπζε ηεο δήηεζεο εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κε ηε 

βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα παξαρζεί ην πξντφλ.   

 Μεηά αλαθεξζήθακε ζηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο ε νπνία είλαη ην κέγηζην επίπεδν 

παξαγσγήο πνπ πξνθχπηεη απφ έλα ζπλδπαζκφ εηζξνψλ (ζπληειεζηψλ παξαγσγήο) κε βάζε 

ηελ ηερλνινγία ε νπνία είλαη ε κέζνδνο παξαγσγήο πνπ ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε.  Ο ζηφρνο 

ηνπ manager ηεο επηρείξεζεο φπσο εμεγήζακε είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

πθηζηάκελε ζπλάξηεζε παξαγσγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα θαζνξίζεη πφζε πνζφηεηα 

απφ θάζε εηζξνή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε παξαγσγή. 

 Δλ ζπλερεία αλαιχζακε ηηο ηξείο θάζεο ηεο παξαγσγήο θαη ζε πνην ζηάδην ηεο παξαγσγήο 

ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. πγθεθξηκέλα είπακε φηη ν manager 

ηεο εηαηξείαο δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε 2ε θάζε ηεο παξαγσγήο, επεηδή ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θάζε έρνπκε ηα εμήο: α) ην νξηαθφ πξντφλ ηνπ εξγάηε (L) είλαη ζεηηθφ            

(d MPL / d L >0), β) ζπγρξφλσο ηζρχεη ε θζίλνπζα απνδνηηθφηεηα ηνπ L (d MPL / d L <0). 

Οη άιιεο δχν θάζεηο απνξξίπηνληαη απφ ηνλ manager  θαη ζπγθεθξηκέλα, ηελ 1ε θάζε ηεο 

παξαγσγήο ηελ απνξξίπηεη επεηδή αληηζηνηρεί ζηε 3ε θάζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη επίζεο 

απνξξίπηεη θαη ηε 3ε θάζε ηεο παξαγσγήο γηαηί εθεί έρνπκε αξλεηηθή απφδνζε ηεο εξγαζίαο. 

 Δπηπιένλ είπακε φηη ν manager ηεο επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζηψζεη κε αθξίβεηα ζε πνην 

ζεκείν ηεο δεχηεξεο θάζεο ηεο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη γηα λα έρεη θέξδνο ε 

επηρείξεζε, πξέπεη λα βξεη ηελ άξηζηε απαζρφιεζε ηεο εξγαζίαο (L) ην νπνίν ζα ηνλ 

νδεγήζεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο (Max Π). Δπνκέλσο ζα θαηαιήμεη ζην επίπεδν 

ηεο εξγαζίαο εθείλν φπνπ ε αμία ηνπ νξηαθνχ ηεο πξντφληνο (VMPL) ζα ηζνχηαη κε ηελ 

ακνηβή ηεο εξγαζίαο (W). 

 Μεηά ζπδεηήζακε γηα θάπνηεο απφ ηηο αιγεβξηθέο κνξθέο ηεο ζπλάξηεζεο ηεο παξαγσγήο  

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε παξαγσγήο, ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο 

Leontief θαη ηέινο αλαθεξζήθακε θαη ζηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο Cobb-Douglas.  

 Αθφκα αλαιχζακε ηηο θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ νξηαθφ ιφγν 

ηερληθήο ππνθαηάζηαζεο (MRTS) θαη ζπκπεξαίλακε φηη δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο 

παξαγσγήο ζα ζεκαίλνπλ θαη δηαθνξεηηθνχο νξηαθνχο ιφγνπο ππνθαηάζηαζεο, επεηδή νη 

εηζξνέο είλαη ηέιεηα ππνθαηάζηαηα κεηαμχ ηνπο θαη ν ιφγνο θαηά ηνλ νπνίν ν παξαγσγφο 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηε κία κε ηελ άιιε είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην επίπεδν 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εηζξνψλ. 
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 Μεηά ηνλ νξηαθφ ιφγν ηερληθήο απνθαηάζηαζεο αλαθεξζήθακε θαη ζηνπο λφκνπο 

απφδνζεο θιίκαθαο θαζψο επίζεο θαη πψο κεγηζηνπνηείηαη ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο. Δίπακε 

ινηπφλ, φηη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο, ν manager ηεο επηρείξεζεο ν 

νπνίνο ελεξγεί νξζνινγηθά ζηνρεχεη ζηελ άξηζηε επηινγή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο κε δεδνκέλεο ηηο ηηκέο ηνπο έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη κηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξντφλ, ζηα ζπλνιηθά έζνδα ή ην θέξδνο ή ελαιιαθηηθά λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε θαηά ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ, ην πξφβιεκα ηεο αξηζηνπνίεζεο 

ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο πξνβιήκαηα: α) ην πξφβιεκα ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο κε πεξηνξηζκφ ηα ππάξρνληα κέζα παξαγσγήο ή ηε ζπλνιηθή 

δαπάλε θαη β) ην πξφβιεκα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο κε πεξηνξηζκφ ην επίπεδν παξαγσγήο. 

  Σέινο, αθνχ πξψηα αλαθεξζήθακε ζηηο θακπχιεο ίζνπ θφζηνπο, αλαιχζακε ηε ζπλζήθε 

επαθήο κεηαμχ κηαο θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο κε κηα θακπχιε ίζνπ θφζηνπο θαη θαηαιήμακε 

ζην φηη βαζηθή ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ζηε παξαγσγή θαη πξνυπφζεζε γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ε 

επηρείξεζε ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο γηα κηα δεδνκέλε πνζφηεηα πξντφληνο είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κε αλαινγίεο ηέηνηεο ψζηε ν ιφγνο ηνπ 

νξηαθνχ θπζηθνχ πξντφληνο πξνο ηε ηηκή ηνπ θάζε ζπληειεζηή λα είλαη ν ίδηνο γηα φινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο.     

 Μέρξη ηψξα αλαιχζακε ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο ε νπνία δείρλεη ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπ πξντφληνο ηεο παξαγσγήο. ην επφκελν θεθάιαην 

ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξία θφζηνπο ε νπνία δείρλεη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

κεηαηξαπνχλ (κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο) νη εηζξνέο ζε εθξνέο (πξντφληα).      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΘΔΩΡΗΑ ΚΟΣΟΤ 

 

6.1 Δηζαγσγή 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο κία νηθνλνκηθή κνλάδα  

παξάγεη ην πξντφλ ηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξαγσγηθνχο ηεο ζπληειεζηέο. Γηα ηελ 

απφθηεζε φκσο ησλ παξαγσγηθψλ ηεο ζπληειεζηψλ ζπλήζσο θαηαβάιιεη ρξήκαηα. Σν χςνο 

ηεο ρξεκαηηθήο δαπάλεο πνπ ζα θαηαβάιεη γηα ηελ απφθηεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηεο 

ζπληειεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα θαη ηηο ηηκέο ηνπο. 

 Δπεηδή ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο καο δείρλεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ πξντφληνο πνπ κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ νη επηρεηξήζεηο δηαηεξψληαο ζηε θαηνρή ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κία ζρέζε αλάκεζα ζηηο παξαρζείζεο πνζφηεηεο θαη 

ζηε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε ζρέζε εμεηάδεηαη κέζσ ηεο ζπλαξηήζεσο 

θφζηνπο. 

 Ζ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο δπζρεξαίλεηαη απφ ηηο  απξφβιεπηεο επηδξάζεηο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ηηο απξφβιεπηεο αιιαγέο ζηε ηερλνινγία θαη ηε δπλακηθή θχζε ησλ εηζξνψλ 

θαη ησλ εθξνψλ. Οη κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ απνηηκήζεσλ είλαη θνηλέο. Έηζη, απηφ ην θαζηζηά εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα 

εμεηάζεη θαηά πφζν ηα κε πξνζαξκνζκέλα ινγηζηηθά δεδνκέλα πξνζθέξνπλ κηα θαηάιιειε 

βάζε γηα ηηο δηεπζπληηθέο απνθάζεηο.   (M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998) 

 Ζ αλάιπζε θφζηνπο παίδεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή 

(managerial economics), επεηδή ζρεδφλ γηα θάζε δηεπζπληηθή απφθαζε απαηηείηαη κηα  

πξνζεθηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο γηα 

ηελ επέθηαζε ησλ εθξνψλ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

απφ ηηο επηπξφζζεηεο πσιήζεηο ψζηε λα ζπγθξηζνχλ κε ην πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Δπνκέλσο, νη managers πξέπεη λα ζπγθξίλνπλ ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο επελδχζεηο θαη ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο 

ηνπ νθέινπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο απνθάζεηο.    (M. Hirschey, J.L. Pappas, 1998) 
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 ην παξφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα αλαπηχμνπκε ηε ζεσξία θφζηνπο ηφζν ζηε 

βξαρπρξφληα φζν θαη ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν. Δπηπιένλ ζα αλαιχζνπκε ηηο έλλνηεο ησλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ησλ νηθνλνκηψλ θάζκαηνο θαη ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ. Δλ θαηαθιείδη, ζα 

αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ν manager κηαο 

επηρείξεζεο ε νπνία ζέιεη λα αληαγσληζηεί ηηο άιιεο κε βάζε ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο.     

6.2 Βξαρπρξόληεο ζπλαξηήζεηο θόζηνπο (Short-Run Cost Fuctions) 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζην θεθάιαην ηεο ζεσξίαο παξαγσγήο κηα πεξίνδνο νξίδεηαη σο 

βξαρπρξφληα φηαλ κηα ηνπιάρηζηνλ εηζξνή είλαη ζηαζεξή. Λφγσ ηνπ φηη νη εηζξνέο είλαη 

δαπαλεξέο (είηε είλαη κεηαβιεηέο είηε ζηαζεξέο), ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο 

βξαρππξφζεζκα απνηειείηαη απφ ην θφζηνο ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εηζξνψλ, δειαδή απφ 

ηα ζηαζεξά θαη ηα κεηαβιεηά θφζηε αληίζηνηρα.   

 Πξηλ απεηθνλίζνπκε δηαγξακκαηηθά ηε βξαρπρξφληα θακπχιε θφζηνπο ζα δψζνπκε 

κεξηθνχο ζχληνκνπο νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη ην ‘’θφζηνο’’ θαη πνηα είλαη ηα είδε ηνπ. 

 Κόζηνο (Cost): Χο θφζηνο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ζεσξείηαη σο ε ζπζία ελφο 

άιινπ πξντφληνο πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε παξαρζεί, εάλ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε παξαγσγή ηνπ δεχηεξνπ αγαζνχ (θφζηνο επθαηξίαο ή 

ελαιιαθηηθήο ρξήζεσο). Σν θφζηνο ηεο παξαγσγήο, δειαδή ην νηθνλνκηθφ θφζηνο 

πεξηιακβάλεη ην ‘’εκθαλέο’’ (ινγηζηηθφ θφζηνο) θαη ην ‘’αθαλέο’’ (ηεθκαξηφ θφζηνο), 

ην νπνίν (‘’αθαλέο’’) αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεηάδεηαη 

λα θαηαβάιεη αλάινγν ηίκεκα ζε ηξίηνπο, εθηφο επηρεηξήζεσο.    (Γ. Αγαπεηφο, 2004) 

 Σπλνιηθό ζηαζεξό θόζηνο (Total Fixed Cost, TFC): Σν ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο είλαη 

ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δαπαλάηαη γηα ηηο ζηαζεξέο εηζξνέο (π.ρ. ακνηβέο 

δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ, απνζβέζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ θ.ιπ.).                                               

(Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009). 

 Σπλνιηθό κεηαβιεηό θόζηνο (Total Variable Cost, TVC): Σν ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ 

θφζηνο είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δαπαλάηαη γηα ηηο κεηαβιεηέο εηζξνέο (π.ρ. 

ακνηβέο εξγαδνκέλσλ, αγνξά πξψησλ πιψλ θ.ιπ.).   (Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 
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 Σπλνιηθό θόζηνο (Total Cost, TC): Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο είλαη ην 

άζξνηζκα ηνπ ζπλνιηθνχ ζηαζεξνχ θφζηνπο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαβιεηνχ θφζηνπο. 

                                        TC = TFC + TVC 

 Μέζν ζηαζεξό θόζηνο (Average Fixed Cost, AFC): Σν κέζν ζηαζεξφ θφζηνο είλαη ν 

ιφγνο ηνπ ζπλνιηθνχ ζηαζεξνχ θφζηνπο πξνο ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα πξντφληνο.   

 

 Μέζν κεηαβιεηό θόζηνο (Average Variable Cost, AVC): Σν κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο 

είλαη ν ιφγνο ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαβιεηνχ θφζηνπο πξνο ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα 

πξντφληνο.   

 

 Μέζν ζπλνιηθό θόζηνο (Average Total Cost, ATC): Σν κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη ν 

ιφγνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πξνο ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα πξντφληνο.  

 

 Οξηαθό θόζηνο (Marginal Cost, MC): Σν νξηαθφ θφζηνο καο δείρλεη ην ξπζκφ κε ηνλ 

νπνίν κεηαβάιιεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, φηαλ κεηαβάιιεηαη ε παξαγσγή θαηά κηα 

κνλάδα πξντφληνο. Σν νξηαθφ θφζηνο ηζνχηαη κε ην ιφγν κεηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ πξντφληνο.      

 

   Όκσο επεηδή ζηε κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ζπκκεηέρεη κφλν ην κεηαβιεηφ 

θφζηνο, ελψ ην ζηαζεξφ παξακέλεη ακεηάβιεην, ηφηε ην νξηαθφ θφζηνο ηζνχηαη κε ην ιφγν 

κεηαβνιήο ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ πξντφληνο.     

 

 Δδψ ζα ήηαλ εχινγν λα ζεκεησζεί φηη ην θφζηνο θαη ε παξαγσγηθφηεηα είλαη ζρέζεηο 

αληίζηξνθεο θαη αιιειέλδεηεο. Απηφ ζα ην δηαπηζηψζνπκε κε ηηο παξαθάησ απνδείμεηο: 

 



77 
 

Καη  

 

 Ζ βξαρππξφζεζκε ζπλάξηεζε θφζηνπο είλαη κηα ζπλάξηεζε πνπ θαζνξίδεη ην ειάρηζην 

δπλαηφ θφζηνο θάζε επηπέδνπ παξαγσγήο φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαβιεηνί ζπληειεζηέο κε 

ηνλ ηξφπν ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο.    (Michael R. Baye, 2010) 

 Μεηά απφ ηνπο παξαπάλσ ζχληνκνπο νξηζκνχο είκαζηε ζε ζέζε λα δνχκε ηε 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ θακππιψλ βξαρπρξφληνπ θφζηνπο (δηάγξακκα 6.1).  

                                                                       SRTC 

                 C TVC 

 

 

        TFC = rK 

 

  0 Q1             Q2 Q3 Q 

AC, AVC, MC AC 

 AFC, MC 

 AVC 

 

 

 AFC    

   0 Q1                 Q2 Q3 Q 

Γηάγξακκα 6.1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θακππιώλ βξαρπρξόληνπ θόζηνπο 

 Όπνπ SRTC είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο βξαρπρξφληαο πεξηφδνπ (Sort Run Total Cost). 

χκθσλα κε ηε παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε (δηάγξακκα 6.1), παξαηεξνχκε δχν 

δηαγξάκκαηα. ην 1
ν
 δηάγξακκα έρνπκε ηελ απεηθφληζε (ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν) ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζηαζεξνχ θφζηνπο (TFC),ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαβιεηνχ θφζηνπο (TVC) θαη ηνπ 
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ζπλνιηθνχ θφζηνπο (TC). Ζ θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ ζηαζεξνχ θφζηνπο (TFC) παξαηεξνχκε 

φηη είλαη παξάιιειε πξνο ηνλ νξηδφληην άμνλα ηνπ πξντφληνο Q.  Ζ θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο (TC) πξνθχπηεη αλ πξνζζέζνπκε θάζεηα ζηε θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ κεηαβιεηνχ 

θφζηνπο (TVC)  ηε θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ ζηαζεξνχ θφζηνπο (TFC). Γειαδή ε θακπχιε 

ηνπ TC πξνθχπηεη απφ ηε παξάιιειε κεηαηφπηζε πξνο ηα πάλσ ηεο θακπχιεο TVC θαηά έλα 

ζηαζεξφ πνζφ ην νπνίν είλαη ίζν κε ην TFC ζε θάζε επίπεδν πξντφληνο.  

 Ζ θακπχιε TVC αληηθαηνπηξίδεη ην ζρήκα ηεο βξαρπρξφληαο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο, 

δειαδή ε TVC είλαη κηα παξάγσγνο θακπχιε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε βξαρπρξφληα 

θακπχιε παξαγσγήο. 

 ην 2
ν
 δηάγξακκα παξνπζηάδνληα νη θακπχιεο ηνπ κέζνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο (AFC), ηνπ 

κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο (AVC), ηνπ κέζνπ θφζηνπο (AC) θαη ηέινο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

(MC). Παξαηεξνχκε φηη ε AFC είλαη θαηεξρφκελε επεηδή απηή κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

πνζφηεηαο ηνπ πξντφληνο Q. Οη ππφινηπεο θακπχιεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάκκαηνο            

(δειαδή νη θακπχιεο: AC, AVC θαη MC), αξρηθά παξαηεξνχκε φηη θαηέξρνληαη επεηδή 

έρνπκε κείσζε ησλ αληίζηνηρσλ κεγεζψλ, ζηε ζπλέρεηα φκσο αλέξρνληαη επεηδή απηά 

απμάλνληαη. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ε θακπχιε ηνπ MC είλαη ην άζξνηζκα ησλ θακππιψλ 

AFC θαη AVC. Σν AFC αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο θακπχιεο AC θαη 

ηεο θακπχιεο ηνπ AVC. Ζ θακπχιε ηνπ MC αξρηθά θαηεβαίλεη, παίξλεη κηα θαηψηαηε ηηκή 

ζην ζεκείν θακπήο (δειαδή ζην Q1 ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα) θαη κεηά 

αλεβαίλεη θαη ηέκλεη ηηο θακπχιεο AVC θαη AC ζηα θαηψηαηα ζεκεία, δειαδή ε θακπχιε 

ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (MC) παξαηεξνχκε φηη ηέκλεη ηε θακπχιε ηνπ κέζνπ θφζηνπο (AC) 

ζην θαηψηεξν ζεκείν ηεο, ελψ ην ζεκείν ηνκήο ησλ θακππιψλ ηνπ MC θαη ηνπ AVC 

απνηειεί ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο θακπχιεο ηνπ AVC.  

 Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο θακπχιεο ηνπ κέζνπ θφζηνπο (AC) θαη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (MC) 

είλαη ε εμήο:  

 Όηαλ ην AC κεηψλεηαη θαζψο ε παξαγσγή (Q) απμάλεηαη, ηφηε ην νξηαθφ θφζηνο είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην κέζν θφζηνο (MC < AC). 

 Όηαλ ην AC απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην Q, ηφηε φπσο θαίλεηαη θαη δηαγξακκαηηθά 

ην νξηαθφ θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέζν θφζηνο (MC > AC). 

 Σέινο, φηαλ ηα AC θαη Q είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, ηφηε έρνπκε ηζφηεηα κεηαμχ 

ηνπ νξηαθνχ θαη ηνπ κέζνπ θφζηνπο (MC = AC).  
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 Οη ζπλαξηήζεηο θφζηνπο κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο κνξθέο, σζηφζν ε θπβηθή ζπλάξηεζε 

θφζηνπο ζπλαληάηαη ζπρλά θαη πξνζεγγίδεη νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε θφζηνπο. Ζ θπβηθή 

ζπλάξηεζε θφζηνπο δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε:  C(Q) = f + aQ +bQ
2
 + cQ

3
 , φπνπ a,b,c θαη f 

είλαη ζηαζεξέο. Σν f αληηπξνζσπεχεη ηα ζηαζεξά θφζηε. Σν νξηαθφ θφζηνο ηζνχηαη κε: 

MC(Q) = a + 2bQ + 3cQ.    (Michael R. Baye,  2010) 

6.3 ρέζεηο θακππιώλ πξντόληνο θαη θόζηνπο 

Μεηά ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε θαη επεμήγεζε ησλ θακππιψλ ηνπ ζπλνιηθνχ, ηνπ κέζνπ 

κεηαβιεηνχ, ηνπ κέζνπ ζηαζεξνχ, ηνπ κέζνπ θαη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ζα δείμνπκε ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θακππιψλ πξντφληνο θαη θφζηνπο, αθνχ νη θακπχιεο παξαγσγήο θαη 

θφζηνπο ζρεηίδνληαη αληίζηξνθα, ππνζέηνληαο φηη νη ηηκέο ησλ εηζξνψλ είλαη ζηαζεξέο. 

 Απηφ ζα ην δηαπηζηψζνπκε κε ηε παξαθάησ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε (δηάγξακκα 6.2).  

      APL, MPL                  Q 

 

                   Q2 

 

  APL 

                    Q1 

  0 MPL    L 0 L 

 (α)                                                 L1     L2     (β)   L3 

    AVC, MC                                         MC                      C C = C (Q)  

    

 AVC 

 

  

 

 0 0 Q   

                     Q1    (γ)   Q2                     Q                  Q1       Q2      (δ) 
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Γηάγξακκα 6.2 :Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζρέζεσλ θακππιώλ πξντόληνο θαη θόζηνπο 

 χκθσλα κε ηε γξαθηθή απεηθφληζε 6.2 παξαηεξνχκε ηέζζεξα δηαγξάκκαηα. 

πγθεθξηκέλα ην δηάγξακκα (α) είλαη ην δηάγξακκα ηνπ νξηαθνχ πξντφληνο ην νπνίν έρνπκε 

αλαιχζεη ζην θεθάιαην ηεο παξαγσγήο. ηνλ θάζεην άμνλα έρνπκε ην κέζν θαη ην νξηαθφ 

πξντφλ θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα έρνπκε ην ζπληειεζηή παξαγσγήο εξγαζία.                                

‘’Ο  θαζξέπηεο’’ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγξάκκαηνο είλαη ην δηάγξακκα (γ) ην νπνίν καο 

δείρλεη ηηο θακπχιεο ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θαη νξηαθνχ θφζηνπο. ηνλ θάζεην άμνλα έρνπκε 

ην AVC θαη ην MC, ελψ ζηνλ νξηδφληην βξίζθεηαη ε παξαγσγή (Q). Σν δηάγξακκα (β) είλαη 

πάιη απφ ηελ παξαγσγή θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ε θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο φπνπ 

ζην θάζεην άμνλα έρνπκε ην πξντφλ (Q) θαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα έρνπκε ην ζπληειεζηή 

παξαγσγήο εξγαζία. Σν αληίζηνηρν ηνπ δηαγξάκκαηνο (β) είλαη ην (δ) πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο 

απφ θάησ ηνπ θαη είλαη ε θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, φπνπ ζην θάζεην άμνλα έρνπκε ην 

θφζηνο ελψ ζηνλ νξηδφληην ηε παξαγσγή. χκθσλα κε ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 6.2 

δηαπηζηψλνπκε φηη ην θνκκάηη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ην νπνίν ελδηαθέξεη ηε ζεσξία 

παξαγσγήο είλαη ην θνκκάηη ηεο θζίλνπζαο νξηαθήο παξαγσγήο δειαδή ην θαηεξρφκελν 

ηκήκα ηεο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηε δεχηεξε θάζε ηεο παξαγσγήο, δειαδή κεηαμχ L1 θαη L3.   

 ην επίπεδν παξαγσγήο ζην νπνίν ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο αιιάδεη 

απφ αχμνληα ζε θζίλνληα, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αιιάδεη απφ θζίλνληα 

ζε αχμνληα, ην νξηαθφ πξντφλ κεγηζηνπνηείηαη θαη ην νξηαθφ θφζηνο ειαρηζηνπνηείηαη. ην 

ζεκείν ζην νπνίν ην ζπλνιηθφ πξντφλ κεγηζηνπνηείηαη, ην νξηαθφ πξντφλ γίλεηαη κεδέλ θαη 

ηφζν ην νξηαθφ φζν θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο απμάλνληαη απφηνκα. Σέινο, ζην επίπεδν 

παξαγσγήο ζην νπνίν ην κέζν θαη ην νξηαθφ πξντφλ γίλνληαη ίζα κεηαμχ ηνπο, γίλνληαη 

επίζεο ίζα κεηαμχ ηνπο θαη ην κέζν θαη ην νξηαθφ θφζηνο.                                                        

(Γ. Κψηηεο θαη Α. Πεηξάθε-Κψηηε, 2008)         

 

6.4 Μαθξνρξόληεο ζπλαξηήζεηο θόζηνπο (Long-Run Cost Functions)  

Γηα ην ιφγν φηη έλαο manager είλαη ειεχζεξνο λα πξνζαξκφδεη ηα επίπεδα φισλ ησλ 

παξαγσγψλ, φια ηα θφζηε ζε καθξνρξφλην νξίδνληα είλαη κεηαβιεηά. Ζ βξαρπρξφληα 

θακπχιε θφζηνπο πξνθχπηεη απφ ηε βξαρπρξφληα γξακκή αλάπηπμεο (short-run expansion 

path) θαη άξα ηα ζεκεία ηεο βξαρπρξφληαο θακπχιεο θφζηνπο είλαη ζεκεία πνπ θαλεξψλνπλ 

ειάρηζην θφζηνο παξαγσγήο, έηζη θαη ε καθξνρξφληα θακπχιε θφζηνπο (long-run cost curve) 
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πξνθχπηεη δηαγξακκαηηθά απφ ηε καθξνρξφληα γξακκή αλάπηπμεο (long-run expansion path) 

θαη ζπγθεθξηκέλα πξνθχπηεη απφ θνηλνχ απφ ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο (ε νπνία 

ελζσκαηψλεη ηηο ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο), απφ ηελ θακπχιε ίζνπ θφζηνπο θαη απφ 

ηελ νηθνλνκηθά νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παξαγσγνχ.     (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 Όηαλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν πξέπεη ζπλερψο λα 

πξνγξακκαηίδεη γηα ην κέιινλ θαη λα απνθαζίδεη ηελ καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή ηεο.                

Οη απνθάζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ καθξνρξφληα πεξίνδν πξνζδηνξίδνπλ ηε κνξθή ηεο 

βξαρπρξφληαο ζέζεο πνπ ε επηρείξεζε ζα θαηαιάβεη ζην κέιινλ.    ( Edwin Mansfield, 1996) 

 Παξαθάησ ζα δνχκε δηαγξακκαηηθά (δηάγξακκα 6.3) πσο θηηάρλεηαη ε θακπχιε ηνπ 

ζπλνιηθνχ καθξνρξφληνπ θφζηνπο (LRTC). 

K                                                                                         C 

 Ζ = γραμμι επζκταςθσ LRC 

  C2 Γ΄ 

  

K2  Γ C1 Β΄ 

K1 Β  Q2 Α΄ 

K0 Α Q0  Q1    C0  

    0                L0 L1   L2                                 L           0                                                    Q                                                        

                               (α)                                                                                       (β) 

Γηάγξακκα 6.3: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε καθξνρξόληαο αλάιπζεο θόζηνπο 

 ηε παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε (6.3) παξαηεξνχκε δχν δηαγξάκκαηα. ην 

δηάγξακκα (α) έρνπκε ηε ζπλζήθε επαθήο κηαο θακπχιεο ηζνπαξαγσγήο κε ηε θακπχιε ίζνπ 

θφζηνπο ην νπνίν είρακε αλαιχζεη ζηε ζεσξία παξαγσγήο θαη ε νπνία βνεζάεη ηνλ manager 

ηεο επηρείξεζεο λα βξεη ηηο άξηζηεο εθείλεο εηζξνέο (δειαδή ην άξηζην L θαη ην άξηζην K) 

πνπ ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο  φηαλ ε επηρείξεζε ζέιεη λα παξάγεη 

ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο πξντφληνο. 

 Όπσο θαη ζην θεθάιαην ηεο ζεσξίαο παξαγσγήο ππνζέηνπκε θαη πάιη φηη ζε απηφ ην 

δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ηξείο θακπχιεο ίζνπ πξντφληνο θαη ηξείο γξακκέο ίζνπ θφζηνπο. 
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Κάζε θακπχιε ίζνπ πξντφληνο εθάπηεηαη ζε κηα γξακκή ίζνπ θφζηνπο. Δδψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη κφλν ζηα ζεκεία επαθήο ε θιίζε ησλ θακππιψλ ίζνπ πξντφληνο είλαη ίδηα κε 

ηε θιίζε ησλ θακππιψλ ίζνπ θφζηνπο. Όηαλ ζπλδέζνπκε φια ηα νηθνλνκηθψο 

απνηειεζκαηηθά ζεκεία ζρεκαηίδεηαη ε γξακκή επέθηαζεο (Ε), ε νπνία δείρλεη ζηνλ manager 

ηεο επηρείξεζεο πσο κεηαβάιινληαη νη αλαινγίεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο φηαλ κεηαβάιιεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ρσξίο λα αιιάμνπλ νη ηηκέο ηνπο. 

Δπηπιένλ ζα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζεί φηη νη ηξείο γξακκέο ίζνπ θφζηνπο είλαη νη εμήο: ε 1
ε
 

είλαη ε C0 / r ζηνλ θάζεην άμνλα θαη C0 / w ζηνλ νξηδφληην ε νπνία εθάπηεηαη κε ηε θακπχιε 

ίζνπ πξντφληνο Q0, ε 2
ε
 είλαη ε  C1 / r ζηνλ θάζεην άμνλα θαη C1 / w ζηνλ νξηδφληην ε νπνία 

εθάπηεηαη κε ηε θακπχιε ίζνπ πξντφληνο Q1 θαη ε 3
ε
 είλαη ε C2 / r ζηνλ θάζεην άμνλα θαη    

C2 / w ζηνλ νξηδφληην ε νπνία εθάπηεηαη κε ηε θακπχιε ίζνπ πξντφληνο Q2.  

 ην δηάγξακκα 6.3 (β) παξαηεξνχκε ηε καθξνρξφληα θακπχιε θφζηνπο (LRC).     

χκθσλα ινηπφλ κε ην δηάγξακκα (α) παξαηεξνχκε φηη ν ζπλδπαζκφο K0 θαη L0 

ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ Q0 κνλάδσλ, φπνπ ην θφζηνο απηφ είλαη C0 (ζεκείν 

επαθήο Α). Αληίζηνηρα, ν ζπλδπαζκφο K1 θαη L1 ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ Q1 

κνλάδσλ, φπνπ ην θφζηνο απηφ είλαη C1 (ζεκείν επαθήο Β) θαη ηέινο γηα ηε παξαγσγή Q2 

κνλάδσλ πξντφληνο ην θφζηνο παξαγσγήο ειαρηζηνπνηείηαη ζην C2, δειαδή ζην ζεκείν 

επαθήο Γ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ν άξηζηνο ζπλδπαζκφο εηζξνψλ K2 θαη L2 απφ ην θεθάιαην 

θαη ηελ εξγαζία αληίζηνηρα. Δπνκέλσο ε έλσζε ησλ ζηνηρείσλ Α,Β,Γ δεκηνπξγνχλ ηε 

καθξνρξφληα γξακκή αλάπηπμεο (Ε), ε νπνία ππνδειψλεη φηη κία νξζνινγηθή επηρείξεζε 

φηαλ απμάλεη ηε παξαγσγή ηεο ζα πξέπεη λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο Ε. Όια απηά ηα ζεκεία 

ηεο Ε ζπλζέηνπλ ηε θακπχιε ηνπ καθξνρξφληνπ θφζηνπο (LRC) ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα (β). Ζ LRC είλαη αχμνπζα επεηδή κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο έρνπκε θαη 

κεγαιχηεξν θφζηνο. 

  πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη έρνπκε ην γεσκεηξηθφ ηφπν ησλ άξηζησλ ζεκείσλ ηα 

νπνία ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο ή κεγηζηνπνηνχλ ηε παξαγσγή ζηελ επηρείξεζε, 

δειαδή ηελ νδεγνχλ ζε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο. Δπνκέλσο φια ηα ζεκεία ηνπ 

θφζηνπο είλαη άξηζηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ  (Γ. Μ. Παιαηνιφγν, 2009) δηαθξίλνπκε ηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

 Δάλ ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη ζηαζεξήο απφδνζεο θιίκαθαο, ηφηε ε καθξνρξφληα 

θακπχιε θφζηνπο είλαη επζεία γξακκή θαη ε ειαζηηθφηεηα θφζηνπο ηζνχηαη κε ηε 

κνλάδα θαη ηφηε ζα έρνπκε LAC = LMC. 
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 Δάλ ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη αχμνπζαο  απφδνζεο θιίκαθαο, ε καθξνρξφληα 

θακπχιε θφζηνπο είλαη θνίιε πξνο ηνλ θάζεην άμνλα. Ζ ειαζηηθφηεηα θφζηνπο ζα 

είλαη κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο θαη ζα έρνπκε LAC > LMC. 

 Σέινο φηαλ έρνπκε θζίλνπζα απφδνζεο θιίκαθαο ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηφηε ε 

καθξνρξφληα θακπχιε θφζηνπο είλαη θνίιε ζηνλ θάζεην άμνλα κε ειαζηηθφηεηα 

θφζηνπο κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο θαη άξα ζα έρνπκε LMC  > LAC. 

 Ειαζηηθόηεηα θόζηνπο (cost elasticity): Ζ ειαζηηθφηεηα θφζηνπο (nc) είλαη ε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο έλαληη κηαο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο θαη δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

  πεγή: (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009).   

 Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο θακπχιεο ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνρξφληνπ θφζηνπο (LRTC), ζα 

αλαιχζνπκε θαη ζα απεηθνλίζνπκε δηαγξακκαηηθά ην κέζν θαη ην νξηαθφ θφζηνο ζηε 

καθξνρξφληα πεξίνδν. Πξηλ φκσο ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ζα δψζνπκε νξηζκέλνπο 

ζχληνκνπο νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη: ε θακπχιε καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο, ε 

ζπλάξηεζε ηνπ καθξνρξφληνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ην καθξνρξφλην ζπλνιηθφ θφζηνο, ψζηε 

λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε αλάιπζε. 

 Κακπύιε καθξνπξόζεζκνπ κέζνπ θόζηνπο: Ζ θακπχιε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ 

θφζηνπο είλαη κηα θακπχιε ε νπνία νξίδεη ην ειάρηζην κέζν θφζηνο επίηεπμεο 

ελαιιαθηηθψλ επηπέδσλ παξαγσγήο, θαζηζηψληαο δπλαηή κηα βέιηηζηε επηινγή 

ηφζν ζηαζεξψλ φζν θαη κεηαβιεηψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ.                         

(Michael R. Baye, 2010) 

 Μαθξνρξόλην ζπλνιηθό θόζηνο: Σν καθξνρξφλην ζπλνιηθφ θφζηνο κηαο δεδνκέλεο 

πνζφηεηαο πξντφληνο ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ καθξνρξφληνπ κέζνπ θφζηνπο επί 

ηε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο.     (Edwin Mansfield, 1996)      

  Σπλάξηεζε καθξνρξόληνπ νξηαθνύ θόζηνο (Long-run marginal cost function): Δίλαη 

ε ζπλάξηεζε ε νπνία δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηνπ 

θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε παξαγσγή ηεο ηειεπηαίαο κνλάδαο ηνπ πξντφληνο, 

φηαλ ε επηρείξεζε έρεη ρξφλν γηα λα πξνβεί ζηηο άξηζηεο κεηαβνιέο ησλ πνζνηήησλ 
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φισλ ησλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. Σν καθξνρξφλην νξηαθφ θφζηνο (LMC) 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην καθξνρξφλην κέζν θφζηνο (LAC) φηαλ ην LAC 

θζίλεη, λα είλαη ίζν κε ην καθξνρξφλην κέζν θφζηνο φηαλ ην ηειεπηαίν ιακβάλεη 

ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ θαη κεγαιχηεξν απφ ην καθξνρξφλην κέζν θφζηνο φηαλ ην 

ηειεπηαίν απμάλεηαη.   ( Edwin Mansfield, 1996)  

  Σν LMC νξίδεηαη σο ε αχμεζε ηνπ καθξνρξφληνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ε νπνία 

νθείιεηε ζε κία πάξα πνιχ κηθξή αχμεζε ηνπ πξντφληνο. Οη ηχπνη ηνπ LAC θαη ηνπ LMC 

δίδνληαη παξαθάησ:     

,   

LRTC                  

 LRTC 

 

 

 

 0 (α) Q 

LRAC, Q1         Q2  LRMC 

LRMC    LRAC 

  

 nc < 1   nc > 1 

  nc = 1 

 

 0     Q1        Q2 (β) Q 

Γηάγξακκα 6.4:Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε κέζνπ θαη νξηαθνύ θόζηνπο ζηε 

καθξνρξόληα πεξίνδν 
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 ην δηάγξακκα 6.4 παξαηεξνχκε φηη ζην (α) έρνπκε ηε θακπχιε ηνπ LRTC (καθξνρξφληα 

θακπχιε ζπλνιηθνχ θφζηνπο), θαη ζην 6.4 (β) έρνπκε ηελ απεηθφληζε ηεο καθξνρξφληαο 

θακπχιεο κέζνπ θφζηνπο (LRAC) θαη ηε καθξνρξφληα θακπχιε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

(LRMC). Δπεηδή φπσο παξαηεξνχκε απφ ηα δηαγξάκκαηα ε θακπχιε θφζηνπο είλαη θνίιεο 

κνξθήο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγή ζα είλαη αχμνπζαο απφδνζεο θιίκαθαο. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε παξάγεη Q2 κνλάδεο , δειαδή ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ καθξνρξφληνπ 

θφζηνπο, ν manager πνπ ηελ δηεπζχλεη έρεη ην άξηζην ζεκείν εθκεηάιιεπζεο ηεο. Γειαδή 

εθεί έρνπκε ην ζεκείν ηεο απνδνηηθήο θιίκαθαο ζην νπνίν έρνπκε LAC = LMC,θαη ην νπνίν 

είλαη ην αληίζηνηρν κε ηε ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο ηεο παξαγσγήο. 

 

6.5 ρέζε κεηαμύ βξαρπρξόλησλ θαη καθξνρξόλησλ θακππιώλ κέζνπ 

θόζηνπο  

SRAC, ATC0 

LRAC 

ATC0 (Q1)   ATC1 LRAC 

ATC1(Q2)  

ATC2(Q1) Α ATC2 

ATC0(Q0) 

 

ATC2(Q2) Γ 

ATC1(Q1) Β 

 

 0 Q  

 Q0                                                    Q1                         Q2 

 

 Γηάγξακκα 6.5: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζρέζεο κεηαμύ βξαρπρξόλησλ θαη 

καθξνρξόλησλ θακππιώλ κέζνπ θόζηνπο 
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ηε παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε (δηάγξακκα 6.5) παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ θακππιψλ κέζνπ θφζηνπο. Σν ζεκείν Β είλαη ην 

θαηψηαην ζεκείν ηεο LAC ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην ζεκείν παξαγσγήο Q1 (ζεκείν 

απνδνηηθήο θιίκαθαο). Ζ  LRAC παξαηεξνχκε φηη εθάπηεηαη ζε έλα ζεκείν κε ηηο επηκέξνπο 

ηξείο βξαρπρξφληεο θακπχιεο θφζηνπο θαη καο δείρλεη ην ειάρηζην κέζν θφζηνο γηα ηα 

δηάθνξα επίπεδα παξαγσγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε καθξνρξφλην νξίδνληα ν manager ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο κπνξεί λα ζπλδπάζεη κε άξηζην ηξφπν ηνπο ζηαζεξνχο θαη ηνπο 

κεηαβιεηνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο.   

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη έρνπκε ηξείο θακπχιεο βξαρππξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο (ATC) 

θαη κηα θακπχιε καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο (LRAC). Αξρηθά ζρεδηάδνπκε ηε θακπχιε 

ATC0 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ θάπνηνη ζηαζεξνί ζπληειεζηέο παξαγσγήο. 

Δπνκέλσο ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ επίηεπμε Q0 κνλάδσλ παξαγσγήο φηαλ έρνπκε 

σο δεδνκέλν φηη ππάξρνπλ θάπνηνη ζηαζεξνί ζπληειεζηέο παξαγσγήο είλαη ην ATC0(Q0). 

 Αλ φκσο ππνζέζνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε απνθαζίζεη βξαρππξφζεζκα λα 

απμήζεη ηε παξαγσγή ηεο απφ Q0 ζε Q1, επεηδή δελ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφζεη ηνπο 

παξαγσγηθνχο ηεο ζπληειεζηέο ηφηε ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ επίηεπμε Q1 καλάδσλ 

παξαγσγήο ζα είλαη ίζν κε ATC0(Q1). Όκσο ε επηρείξεζε καθξνπξφζεζκα κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφζεη ηνπο παξαγσγηθνχο ηεο ζπληειεζηέο, επνκέλσο ε λέα θακπχιε είλαη ε 

ATC1. ηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ε επηρείξεζε επεθηείλεη ηε παξαγσγή ηεο απφ Q1 ζε 

Q2, επνκέλσο ην λέν κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο ζα είλαη ATC1(Q2)  θαη νχησ θάζε εμήο. 

 Ζ  LRAC είλαη ε θακπχιε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο ε νπνία νξίδεη ην 

ειάρηζην κέζν θφζηνο επίηεπμεο ελαιιαθηηθψλ επηπέδσλ παξαγσγήο θαη ε νπνία είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο θακπχιεο κέζνπ θφζηνπο, δειαδή ε LRAC βξίζθεηαη 

θάησ απφ θάζε ζεκείν ησλ θακππιψλ βξαρππξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο.   

 

6.6 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο (Economies of scale) θαη Οηθνλνκίεο θάζκαηνο 

(Economies of scope) 

Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο (Economies of scale) ππάξρνπλ φηαλ ηα καθξνπξφζεζκα κέζα θφζηε 

κεηψλνληαη θαζψο απμάλεηαη ε παξαγσγή. Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ε 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ιεηηνπξγίαο κεηψλεη ην ειάρηζην κέζν θφζηνο. Απφ έλα ζεκείν θαη 

κεηά, φπσο ην Q* (δηάγξακκα 6.6), ε επηπιένλ θαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο νδεγεί ζε κηα 
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αχμεζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο, ην νπνίν νλνκάδεηαη αξλεηηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο.                 

(Michael R. Baye,  2010) 

  LRAC 

 

                                                                                LRAC  

 

 

 

 

 0 Q*             Q 

  

 Γηάγξακκα 6.6: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο (αύμνπζεο ή 

θζίλνπζεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο) 

 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 6.6 ε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη ζπκθέξνλ λα παξάγεη απφ κεδέλ 

έσο Q* κνλάδεο (δειαδή εθεί φπνπ ε καθξνρξφληα θακπχιε κέζνπ θφζηνπο-LRAC 

θαηέξρεηαη) θαη λα κε ζπλερίζεη ηε παξαγσγή πέξα ηνπ Q*. Απηφ ην θνκκάηη, δειαδή απφ 

κεδέλ κνλάδεο έσο Q* νλνκάδεηαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο. 

Μεηά ηε παξαγσγή Q* κνλάδσλ επεηδή εθεί αλέξρεηαη ην κέζν θφζηνο έρνπκε αξλεηηθέο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή αληηνηθνλνκίεο (δειαδή θζίλνπζα απφδνζεο θιίκαθαο). 

 χκθσλα κε ηνπο (Ν. Βέηηαο, Γ. Καηζνπιάθνο, 2004), νη παξάγνληεο νη νπνίνη νδεγνχλ ζε 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο είλαη νη εμήο: 

 Δίλαη ε χπαξμε αξθεηά πςεινχ ζηαζεξνχ θφζηνπο. Γειαδή φηαλ ππάξρεη θφζηνο πνπ 

δε κεηαβάιιεηαη κε ην χςνο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο, ηφηε φζν απμάλεη ε 

πνζφηεηα, ην κέζν θφζηνο ζα ηείλεη λα θζίλεη. 

 Σα πςειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα επηηχρεη θαιχηεξε 

θαηαλνκή πφξσλ. Γηα παξάδεηγκα, φζν έρνπκε κία αχμεζε ηεο θιίκαθαο παξαγσγήο, 

ηφζν πην εχθνια κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εξγαζία κε εμεηδηθεπκέλν ηξφπν. 

 Μηα Σξίηε θαηεγνξία παξαγφλησλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ 

λφκσλ ηεο θπζηθήο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ φγθν θαη ηελ 
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επηθάλεηα κηαο ζθαίξαο. Αλ ε ρσξεηηθφηεηα κεηξάηαη απφ ηνλ φγθν θαη ην θφζηνο 

είλαη αλάινγν ηεο επηθάλεηαο, φηαλ απμάλεηαη ε κεηαθεξφκελε πνζφηεηα 

επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο. 

 Σέινο έρνπκε κηα θαηεγνξία απφ παξάγνληεο νη νπνίνη πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ ηεο ζηαηηζηηθήο. Δηδηθφηεξα, νη ‘’λφκνη ησλ κεγάισλ αξηζκψλ’’ 

ζπλεπάγνληαη φηη κηα επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ζεκαληηθά ρακειφηεξν αλά κνλάδα θφζηνο δηαηήξεζεο 

απνζεκάησλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηα ην ιφγν φηη ε δήηεζε είλαη ηφηε πεξηζζφηεξν 

πξνβιέςηκε απφ φηη ζε ρακειφηεξεο πνζφηεηεο.       

 Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηνπ Φπζηθνχ Μνλνπσιίνπ (Economies of scale Natural 

Monopoly) παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα (6.7).    

  P 

 

 

                                                                    

         AC  

   0           Q     

    Q1/2            Q1   

Γηάγξακκα 6.7: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ηνπ Φπζηθνύ 

Μνλνπσιίνπ 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα (6.7), παξαηεξνχκε φηη δχν επηρεηξήζεηο κε ηελ ίδηα 

κείσζε κέζνπ θφζηνπο (AC) παξάγνπλ ζε πςειφηεξν θφζηνο απφ φηη κία επηρείξεζε. 

Δπηπιένλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θνζηνινγηθά πιενλεθηήκαηα, 

λα θαζνξίζνπλ ηε δνκή ηεο αγνξάο θαη επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

                                               

, 0 < ι <1 
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 Δθηφο απφ ηηο αχμνπζεο θαη ηηο θζίλνπζεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο έρνπκε θαη ηηο ζηαζεξέο 

απνδφζεηο θιίκαθαο (δηάγξακκα 6.8). 

 

           C 

 

 

                                                            LRAC = LRMC 

 

 Q  

 0 Q1 Q2   Q3   

Γηάγξακκα 6.8: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζηαζεξώλ απνδόζεσλ θιίκαθαο 

 Μεξηθέο θνξέο ε ηερλνινγία ηεο επηρείξεζεο είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη δηαθνξεηηθά 

επίπεδα παξαγσγήο λα παξάγνληαη ζην ίδην θαηψηαην κέζν θφζηνο.  Απηφ νλνκάδεηαη 

ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο. Οη  ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο ππάξρνπλ φηαλ ηα 

καθξνπξφζεζκα κέζα θφζηε παξακέλνπλ ζηαζεξά φηαλ απμάλεη ε παξαγσγή.                

(Michael R. Baye, 2010) 

 Οηθνλνκίεο θάζκαηνο (Economies of scope) έρνπκε φηαλ κία επηρείξεζε έρεη κηθξφηεξν 

θφζηνο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε παξάγεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξντφληα. 

Δίλαη θζελφηεξν γηα κία επηρείξεζε λα παξάγεη καδί δχν πξντφληα, γηα παξάδεηγκα Υ θαη Φ, 

απφ δχν δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εηδηθεχνληαη ζε πξντφληα Υ θαη Φ ε θάζε κία. 

 Αλ ινηπφλ Q1 θαη Q2 ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ηφηε νη 

νηθνλνκίεο θάζκαηνο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη είλαη νη εμήο: C (Q1,0) + (0,Q2) > C (Q1,Q2), 

δειαδή ζπκθέξεη ηελ επηρείξεζε λα παξάγεη πνιιά πξντφληα καδί παξά λα ηα παξακεξίδεη. 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε ζα κπνξνχζε λα γξαθεί θαη σο εμήο:                                                                                             

C (Q1,Q2) – C (0,Q2) < C(Q1,0) – C(0,0) , ην επαπμεηηθφ θφζηνο γηα ηε παξαγσγή ελφο 

ζεηηθνχ πξντφληνο Q1 (αξηζηεξή πιεπξά αληζφηεηαο) είλαη κηθξφηεξε φηαλ ε επηρείξεζε 

παξάγεη κηα ζεηηθή πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο Q2. 

  χκθσλα κε ηνπο  (Ν. Βέηηαο, Γ. Καηζνπιάθνο, 2004) νη ιφγνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε νηθνλνκίεο θάζκαηνο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε ηερλνινγία, είηε απηή 

αλαθέξεηαη ζην ζηάδην ηεο θαζεαπηφ παξαγσγήο, ηεο πξφζβαζεο, ηεο κεηαθνξάο ή άιιεο 
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πιεπξέο ηεο. Δπηπιένλ κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε θαηαιιειφηεξε ρξήζε ησλ εηζξνψλ 

θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπο φηαλ 

παξάγνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα αγαζά.  

 

6.7 Αλάιπζε ηνπ Νεθξνύ εκείνπ παξαγσγήο 

Ζ αλάιπζε ηνπ Νεθξνχ εκείνπ παξαγσγήο ή αλάιπζε θφζηνπο, φγθνπ-χςνπο παξαγσγήο 

θαη θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο, εμεηάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα ζπλνιηθά έζνδα, ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπο manager ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ν απαηηνχκελνο φγθνο πσιήζεσλ παξαγσγήο ψζηε ε επηρείξεζε λα επηηχρεη ην 

λεθξφ ζεκείν, θαζψο επίζεο θαη λα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο δεκίαο ηεο 

επηρείξεζεο.    

 Δπηπιένλ ε αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπο manager θαη γηα 

ηελ αλάιεςε ελφο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (project). πγθεθξηκέλα απνζθνπεί ζην 

πξνζδηνξηζκφ εθείλνπ ηνπ επηπέδνπ ηεο παξαγσγήο φπνπ ηα έζνδα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ 

απφ έλα επελδπηηθφ ζρέδην ην νπνίν ζα επηιέμεη ν manager ηεο επηρείξεζεο είλαη ίζα κε ηα 

έμνδα ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ηειηθά ζα πινπνηεζεί. Παξαθάησ ζα απεηθνληζζεί 

δηαγξακκαηηθά ην λεθξφ ζεκείν παξαγσγήο (δηάγξακκα 6.9). 

    

TR, TC,    VC TR 

 

  TC 

 A 

 VC 

 TFC 

 

              0 QA  Q 

 Γηάγξακκα 6.9: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ λεθξνύ ζεκείνπ 

παξαγσγήο 
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 ην παξαπάλσ δηάγξακκα (6.9) παξαηεξνχκε ηελ απεηθφληζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ 

παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο. ην θάζεην άμνλα απεηθνλίδνληαη: ηα ζπλνιηθά έζνδα (TR), ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο (TC), ην κεηαβιεηφ θφζηνο (VC) θαη ην ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο (TFC) ην 

νπνίν είλαη παξάιιειν πξνο ηνλ νξηδφληην άμνλα, ελψ ζηνλ νξηδφληην άμνλα έρνπκε ηε 

παξαγσγή (Q). 

 Ζ επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα επηηχρεη ην λεθξφ ζεκείν ζην ζεκείν Α, δειαδή ζην ζεκείν 

ηνκήο ηεο θακπχιεο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηε θακπχιε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο. 

πγθεθξηκέλα ζην ζεκείν Α (δειαδή γηα QA κνλάδεο) έρνπκε ηελ ηζφηεηα TR = TC.                      

Ζ απφδεημε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ παξαγσγήο είλαη ε εμήο: 

 Γλσξίδνπκε φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηζνχληαη κε ην γηλφκελν ηεο ηηκήο ε νπνία είλαη 

ζηαζεξή επί ηε πνζφηεηα, δειαδή έρνπκε TR = P*QA   (1), ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο κε ην 

ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο ζπλ ην ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ θφζηνο, δειαδή                                         

TC = TFC + TVC = TFC + (AVC)*QA  (2). 

 Δπεηδή φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο ε ζπλζήθε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ είλαη TR = TC, 

αληηθαζηζηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο ζπλαξηήζεηο (1) θαη (2) έρνπκε: 

P*QA = TFC + (AVC)*QA   (P*QA) – AVC*QA = TFC. Δπνκέλσο ην λεθξφ ζεκείν ζα 

ηζνχηαη κε:  

 

 χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν, ην λεθξφ ζεκείν είλαη αλάινγν κε ην ζπλνιηθφ ζηαζεξφ 

θφζηνο (TFC) θαη αληηζηξφθσο αλάινγν κε ηε δηαθνξά ηεο ηηκήο ηεο κνλάδαο θαη ηνπ κέζνπ 

κεηαβιεηνχ θφζηνπο (P-AVC) ην νπνίν θαη νλνκάδεηαη θαη πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο αλά 

κνλάδα. Όηαλ πξφθεηηαη γηα επελδπηηθά ζρέδηα, φζν πςειφηεξν είλαη ην λεθξφ ζεκείν ηφηε ην 

επελδπηηθφ ζρέδην παξνπζηάδεη δπζθακςία σο πξνο ηε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο. 

 Σψξα αλ ζηνλ παξαπάλσ ηχπν ζέζσ έλα ζηφρν γηα θέξδνο ηεο επηρείξεζεο έζησ ΠΣ ηφηε ν 

λένο ηχπνο ηεο παξαγσγήο ζηφρνπ είλαη ν εμήο:   
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6.8 ηξαηεγηθή εγεζίαο θόζηνπο 

 

Μεηά ηε αλάιπζε ηφζν ηεο ζεσξίαο παξαγσγήο φζν θαη ηεο ζεσξίαο θφζηνπο θαη ηελ 

επεμήγεζε ηφζν ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο φζν θαη ησλ νηθνλνκηψλ θάζκαηνο είκαζηε ζε 

ζέζε λα δηαηππψζνπκε κία ζηξαηεγηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο manager κε 

βάζε ην θφζηνο παξαγσγήο, ψζηε λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ ζηξαηεγηθή εθείλε ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν manager κε βάζε ην θφζηνο 

είλαη ‘’ ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο’’. Ο manager ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή 

εγεζίαο θφζηνπο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, επηηπγράλνληαο 

πξντφληα κε ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη ηα αληαγσληζηηθά.  

 Σα πξντφληα ηα νπνία πξνζθέξεη κηα επηρείξεζε ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθή είλαη απιά θαη ζπλεζηζκέλα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ηππηθνχο πειάηεο ζηα 

πιαίζηα κηαο κεγάιεο αγνξάο-ζηφρνπ. Σν πιενλέθηεκα θφζηνπο πνπ έρεη κηα επηρείξεζε, ζα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο, εθφζνλ δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνζθέξεη ηα 

πξντφληα ηεο ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηηκή απφ απηή ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Απηφ ην 

θαηαθέξλεη επεηδή επηδηψθεη κεγάινπο φγθνπο παξαγσγήο φπνπ ζα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ 

πξντφλησλ ηεο απεπζπλφκελε ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο.    (Β. Μ Παπαδάθεο, 2007) 

 Δπνκέλσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη φηαλ έλαο manager απνθαζίζεη λα δηεπζχλεη ηελ 

επηρείξεζε ηνπ κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, έρεη σο ζηφρν λα κεηψζεη ην θφζηνο 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηνπ κε ηε βνήζεηα  δηαθφξσλ ηερληθψλ καδηθήο παξαγσγήο, 

θαζψο  επελδχεη αξθεηά κεγάια πνζά ψζηε λα κπνξέζεη λα βξεη λέεο κεζφδνπο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ. Δπίζεο, ν ηππηθφο εγέηεο θφζηνπο ζπλήζσο δελ 

δαπαλά κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα δηαθήκηζε, αιιά πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηδηαίηεξα ηε 

ρακειή ηηκή ησλ πξντφλησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά. Ο εγέηεο θφζηνπο δελ είλαη 

απαξαίηεηα θαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν.  Γηα παξάδεηγκα, 

κηα επηρείξεζε ε νπνία έρεη θαηαθέξεη λα είλαη εγέηεο θφζηνπο ζηνλ θιάδν ησλ 

αεξνκεηαθνξψλ ζηελ Δπξψπε είλαη ε Easyjet.  

 Όκσο ζε θακία πεξίπησζε ν εγέηεο θφζηνπο δελ ζα πξέπεη λα αγλνεί θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Απηφ επεηδή εάλ δελ θαηαθέξεη λα θαηαζηήζεη ην πξνζθεξφκελν αγαζφ ηνπ σο ηζνδχλακν 

(ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά) ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ, ηφηε πηζαλφλ λα αλαγθαζηεί λα 
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κεηψζεη θαη άιιν ηηο ηηκέο, ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ θνζηνινγηθνχ 

ηνπ πιενλεθηήκαηνο πνπ ίζσο ηνλ νδεγήζεη ζην κέιινλ θαη εθηφο αγνξάο.     

 Γηα λα κπνξέζεη κία επηρείξεζε λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα ρακεινχ θφζηνπο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ, ζα πξέπεη ην ζσξεπηηθφ θφζηνο ηεο ζε φιν ην κήθνο ηεο ζπλνιηθήο αιπζίδαο 

αμίαο λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην ζσξεπηηθφ θφζηνο ησλ αληαγσληζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηα 

κέζα επίηεπμεο ηνπ πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο λα είλαη δηαξθή. Απηφ ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

ην πεηχρεη: α) κε ηελ νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο, β) κε ηελ αλαδφκεζε ηεο ζπλνιηθήο αιπζίδαο αμίαο 

ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ή ηελ παξάθακςε νξηζκψλ δαπαλεξψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.    (Arthur A. Thompson Jr., et al., 2008) 

 α) Οηθνλνκηθά απνδνηηθόηεξε εθηέιεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο αιπζίδαο αμίαο:  χκθσλα κε ηνλ (Arthur A. Thompson Jr., et al., 2008), πξνθεηκέλνπ κηα 

εηαηξεία λα δηαρεηξηζηεί νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξα ηελ αιπζίδα αμίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο, ε δηνίθεζε πξέπεη λα επηδνζεί ζε πην ζπληνληζκέλε, ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα 

εμεχξεζεο επθαηξηψλ εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο ζε θάζε ηκήκα ηεο αιπζίδαο αμίαο. Γειαδή, ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ φιεο νη κέζνδνη εθηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο 

κε ρακειφηεξν θφζηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Οη απφπεηξεο ππεξνρήο ζρεηηθά κε ην 

θφζηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο φπσο νη εμήο: 

 Απφπεηξα εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

 Ζ πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θακπχιεο κάζεζεο/εκπεηξίαο. 

 Ζ απφπεηξα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ ζε πιήξε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα. 

 Ζ επηδίσμε ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ εμάπισζε 

ηνπ θφζηνπο φπσο ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε, ε δηαθήκηζε θαη ηα θφζηε ησλ 

πσιήζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα δηνηθεηηθά θφζηε ζε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ πξψησλ πιψλ ή ζπζηαηηθψλ κεξψλ πςεινχ θφζηνπο κε 

ρακεινχ θφζηνπο. 

 Ζ ρξήζε online ζπζηεκάησλ θαη πεξίπινθνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ επίηεπμε 

ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Ζ πηνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ κεζφδσλ κείσζεο έξγνπ. 

 Ζ ρξήζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο 

γηα ηελ επίηεπμε εθπηψζεσλ. 
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 Καη ηέινο, ε επαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ηεο εθρψξεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ (outsourcing) θαη ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο. 

   

 β) Αλαδόκεζε ηεο ζπλνιηθήο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπό ηελ εμάιεηςε ή ηελ 

παξάθακςε νξηζκώλ δαπαλεξώλ δξαζηεξηνηήησλ: χκθσλα κε ηνλ (Arthur A. Thompson Jr., 

et al., 2008), ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θφζηνπο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμεχξεζε 

θαηλνηφκσλ ηξφπσλ κείσζεο ή πιήξνπο παξάθακςεο νξηζκέλσλ δαπαλεξψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο. Απηνί νη ηξφπνη είλαη νη εμήο: 

 Ζ θαηάξγεζε ησλ δηαλνκέσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ κέζσ άκεζεο πψιεζεο 

ζηνπο πειάηεο. 

 Ζ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο κε ηαρχηεξε 

θαη θζελφηεξε online ηερλνινγία. 

 Ζ απινχζηεπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμαιείθνληαο εξγαζηαθά βήκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πεξηηηά ή ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Ζ κεηαζηέγαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ ειάηησζε ησλ αλαγθψλ 

κεηαθνξάο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαθίλεζεο. 

 Ζ πξνζθνξά ιηηνχ πξντφληνο. 

 Ζ πξνζθνξά κηαο πεξηνξηζκέλεο γθάκαο πξντφλησλ αληί γηα πιήξε.     

 Ζ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα ηα 

νπνία εληνπίδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ κνληέινπ ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter φπνπ έρνπκε 

ήδε αλαιχζεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

 Σα πιενλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή είλαη αξθεηά φπσο: 

 Λφγσ ησλ ηερληθψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη κηα επηρείξεζε ε νπνία είλαη εγέηεο θφζηνπο 

ζηνλ θιάδν, είλαη δχζθνιν λα κπνπλ λέεο επηρεηξήζεηο θαη λα ηελ αληαγσληζηνχλ, 

επεηδή είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα θαηαθέξνπλ νη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδν λα παξάγνπλ ην πξντφλ ηνπο ζε ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη ν εγέηεο θφζηνπο. 

Δμαίξεζε ζα απνηεινχζε, αλ ε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε είρε θαηαθέξεη λα 

δεκηνπξγήζεη κία θαηλνηνκία φπνπ ζα ηε θαζηζηνχζε δπλαηή λα κεηψζεη θαηά πνιχ 

ην θφζηνο παξαγσγήο. 
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 Μία επηρείξεζε ε νπνία έρεη θαηαθέξεη λα είλαη εγέηεο θφζηνπο κπνξεί ζέηνληαο 

ρακειφηεξε ηηκή ζηα παξαγφκελα πξντφληα ηεο λα αληηζηαζκίζεη ηε δχλακε ησλ 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θιάδν. 

 ε πεξίπησζε φπνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έρνπκε κία αχμεζε γηα παξάδεηγκα ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ιφγσ απξφβιεπησλ παξαγφλησλ, ζε απηή ηε πεξίπησζε ε 

επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο ζα επεξεαζηεί ιηγφηεξν απφ 

φηη νη αληαγσληζηέο ηεο. 

 Σέινο, νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή, γηα ην ιφγν φηη 

έρνπλ ηηκνινγήζεη ηα πξντφληα ηνπο κε ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο, δέρνληαη ιηγφηεξεο 

πηέζεηο απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ.         

 Απφ ηε άιιε κεξηά, ππάξρνπλ νξηζκέλνη θίλδπλνπ φπνπ ζα έπξεπε λα πξνζέμεη ν manager 

ν νπνίνο εθαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο. Οη θίλδπλνη νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ 

ηε κε ζσζηή εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ζχκθσλα κε ηνλ (Β. Μ. Παπαδάθε 

2007),  είλαη νη εμήο: 

 Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο είλαη δπλαηφ λα εθκεδελίζνπλ ηα θνζηνινγηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ εγέηε θφζηνπο. 

 Οη ζεκειηψδεο/κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο θάπνησλ λενεηζεξρφκελσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ 

θιάδν, ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε ακθηζβήηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ εγέηεο θφζηνπο. 

 Πνιιέο θνξέο ν απζηεξφο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην θφζηνο, νδεγεί ηελ επηρείξεζε 

ζε αληθαλφηεηα λα παξάγεη ηα θαηάιιεια πξντφληα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ λέσλ 

θαη ππαξρνπζψλ θαηαλαισηηθψλ πξνηηκήζεσλ. 

 Δλδερνκέλσο, ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηελ επηρείξεζε, λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πξντφληνο ζηα κάηηα ηνπ 

θαηαλαισηή, δεκηνπξγψληαο έλα ράζκα κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ γηα ην πξντφλ θαη 

απηνχ, πνπ ηειηθά ιακβάλνπλ.     

 

6.9 Αλαθεθαιαίσζε 

ην έθην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε κε ηε ζεσξία ηνπ θφζηνπο, ε 

νπνία καο δείρλεη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα κεηαηξαπνχλ (κέζσ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο) νη εηζξνέο ζε εθξνέο (πξντφληα). πγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ 
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θφζηνπο εμεηάδεηαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο παξαρζείζεο πνζφηεηεο θαη ζηε 

ζπλνιηθή δαπάλε ηεο επηρείξεζεο.  

 Όπσο ήδε αλαθέξακε ε αλάιπζε θφζηνπο παίδεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 

επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή (managerial economics), επεηδή ζρεδφλ ζε θάζε δηεπζπληηθή 

απφθαζε απαηηείηαη κηα  πξνζεθηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νθέινπο.  

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ηφζν ζηηο βξαρπρξφληεο φζν θαη ζηηο καθξνρξφληεο 

ζπλαξηήζεηο θφζηνπο θαζψο επίζεο θαη ζηε γξαθηθή ηνπο απεηθφληζε. 

Δπηπιένλ δψζακε ζχληνκνπο νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη ην ‘’θφζηνο’’ θαη πνηα είλαη ηα είδε ηνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθεξζήθακε ζην ζπλνιηθφ θφζηνο, ζην ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο, ζην 

ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ θφζηνο, ζην κέζν ζηαζεξφ θφζηνο, ζην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο, ζην 

κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ζην νξηαθφ θφζηνο. Απνδείμακε επίζεο θαη ζην πσο ην θφζηνο θαη 

ε παξαγσγηθφηεηα είλαη ζρέζεηο αληίζηξνθεο θαη αιιειέλδεηεο. 

 Δπηπιένλ κεηά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο βξαρπρξφληαο ζπλάξηεζεο θφζηνπο αλαιχζακε 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θακπχιεο ηνπ κέζνπ θφζηνπο (AC) θαη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (MC) θαη 

ζπγθεθξηκέλα είπακε φηη:  

 Όηαλ ην AC κεηψλεηαη θαζψο ε παξαγσγή (Q) απμάλεηαη, ηφηε ην νξηαθφ θφζηνο είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην κέζν θφζηνο (MC < AC). 

 Όηαλ ην AC απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ην Q, ηφηε ην νξηαθφ θφζηνο είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην κέζν θφζηνο (MC > AC). 

 Σέινο, φηαλ ηα AC θαη Q είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο, ηφηε έρνπκε ηζφηεηα κεηαμχ 

ηνπ νξηαθνχ θαη ηνπ κέζνπ θφζηνπο (MC = AC).  

 ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ είδακε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θακππιψλ πξντφληνο 

θαη θφζηνπο, αθνχ νη θακπχιεο παξαγσγήο θαη θφζηνπο ζρεηίδνληαη αληίζηξνθα, 

ππνζέηνληαο φηη νη ηηκέο ησλ εηζξνψλ είλαη ζηαζεξέο. 

 Μεηά αλαθεξζήθακε ζηε καθξνρξφληα ζπλάξηεζε θφζηνπο. Δίπακε ινηπφλ φηη επεηδή 

έλαο manager είλαη ειεχζεξνο λα πξνζαξκφδεη ηα επίπεδα φισλ ησλ παξαγσγψλ, φια ηα 

θφζηε ζε καθξνρξφλην νξίδνληα είλαη κεηαβιεηά. Ζ βξαρπρξφληα θακπχιε θφζηνπο 

πξνθχπηεη απφ ηε βξαρπρξφληα γξακκή αλάπηπμεο (short-run expansion path) θαη άξα ηα 

ζεκεία ηεο βξαρπρξφληαο θακπχιεο θφζηνπο είλαη ζεκεία πνπ θαλεξψλνπλ ειάρηζην θφζηνο 

παξαγσγήο, έηζη θαη ε καθξνρξφληα θακπχιε θφζηνπο (long-run cost curve) πξνθχπηεη 

δηαγξακκαηηθά απφ ηε καθξνρξφληα γξακκή αλάπηπμεο (long-run expansion path). ηε 

ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ηφζν ζηηο αχμνπζεο, θζίλνπζεο θαη ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο 
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θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ θακπχιε θφζηνπο φζν θαη ζηε έλλνηα ηεο ειαζηηθφηεηαο 

θφζηνπο (nc), ε νπνία είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο έλαληη κηαο 

πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο.    

 Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο θακπχιεο ηνπ ζπλνιηθνχ καθξνρξφληνπ θφζηνπο (LRTC),  

αλαιχζακε θαη απεηθνλίζακε δηαγξακκαηηθά ην κέζν θαη ην νξηαθφ θφζηνο ζηε καθξνρξφληα 

πεξίνδν, θαζψο επίζεο θαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ βξαρπρξφλησλ θαη ησλ καθξνρξφλησλ 

θακππιψλ κέζνπ θφζηνπο. 

 Δλ ζπλερεία, εμεγήζακε ηη είλαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζπγθεθξηκέλα είπακε φηη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο έρνπκε φηαλ ηα καθξνπξφζεζκα κέζα θφζηε κεηψλνληαη θαζψο 

απμάλεηαη ε παξαγσγή. Όηαλ ππάξρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

ιεηηνπξγίαο κεηψλεη ην ειάρηζην κέζν θφζηνο. Δθηφο απφ ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ 

απμνπζψλ, θζηλνπζψλ θαη ζηαζεξψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο αλαθεξζήθακε θαη ζηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηνπ θπζηθνχ κνλνπσιίνπ.    

 Δπηπιένλ αλαθεξζήθακε θαη ζηηο νηθνλνκίεο θάζκαηνο κε ηηο νπνίεο έρνπκε κία 

επηρείξεζε λα έρεη κηθξφηεξν θφζηνο φηαλ παξάγεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξντφληα 

ηαπηφρξνλα.  

ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ παξαγσγήο ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπο manager ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ν απαηηνχκελνο φγθνο 

πσιήζεσλ παξαγσγήο ψζηε ε επηρείξεζε λα επηηχρεη ην λεθξφ ζεκείν, θαζψο επίζεο θαη λα 

γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο δεκίαο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα εξγαιείν ην νπνίν παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν φηαλ ζέιεη κηα επηρείξεζε 

λα αλαιάβεη έλα επελδπηηθφ ζρέδην (project).  

 Δπηπιένλ κηιήζακε γηα ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, ηελ νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλαο manager κε βάζε ην θφζηνο παξαγσγήο, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα κηα 

επηρείξεζε ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή θαηαθέξλεη λα δηαζέζεη ηα 

πξντφληα ηεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε πνιχ ρακειή ηηκή ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά, 

ιφγσ ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ψζηε λα παξάγεη κεγάινπο φγθνπο παξαγσγήο. Όκσο 

ζε θακηά πεξίπησζε ν εγέηεο θφζηνπο δελ ζα πξέπεη λα αγλνεί θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πξντφληνο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα ζε εγξήγνξζε ψζηε λα κε ράζεη κειινληηθά 

ην θνζηνινγηθφ ηνπ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Σέινο αλαθεξζήθακε ζηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ δηέπνπλ ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο.      
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 ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο αγνξψλ πνπ ππάξρνπλ θαη 

πσο απηέο επεξεάδνπλ ηνλ manager, θαη πσο απηφο αλαιφγσο ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη 

ε επηρείξεζε φπνπ δηεπζχλεη, (δειαδή ζε πνηα κνξθή αγνξάο αλήθεη) ζα πάξεη ηηο 

νξζνινγηθέο εθείλεο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία, δειαδή ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΜΟΡΦΔ ΑΓΟΡΑ  

 

7.1 Δηζαγσγή 

Οη manager ηεο επηρείξεζεο ζπρλά πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα δψζνπλ ιχζεηο ζε 

δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηε πνζφηεηα θαη ηε ηηκή ησλ πξντφλησλ ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Οη ηειηθέο απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπλ εμαξηψληαη απφ ηε 

δηάξζξσζε ηεο αγνξάο. 

 χκθσλα κε ηνλ  (Edwin Mansfield, 1996), ε αγνξά ζπλίζηαηαη απφ κηα νκάδα 

επηρεηξήζεσλ θαη αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ λα αγνξάζνπλ ή 

λα πνπιήζνπλ θάπνηα αγαζά ή ππεξεζίεο. Οη κνξθέο δηάξζξσζεο ηεο αγνξάο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά σο πξνο ηελ έθηαζε πνπ κηα κεκνλσκέλε επηρείξεζε ειέγρεη ηε ηηκή ηεο, ή επίζεο 

κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ  θαη σο πξνο ηελ έθηαζε πνπ νη επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ παξάγνπλ 

ηππνπνηεκέλα πξντφληα. Δπηπιένλ, ε επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο λα 

εηζέιζνπλ ζε έλα θιάδν, δηαθέξεη κεηαμχ ησλ κνξθψλ αγνξάο πνπ ππάξρνπλ. Οη κνξθέο 

δηάξζξσζεο ηεο αγνξάο δηαθέξνπλ επίζεο θαη σο πξνο ηελ έθηαζε πνπ νη επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηε δηαθήκηζε ή ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο θαη φρη ζηε ηηκή.  

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηηο ηέζζεξεηο κνξθέο αγνξάο θαη ζα δνχκε πσο απηέο  

επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε, θαζψο επίζεο θαη πσο ζα θαηαθέξεη ν manager πνπ ηε δηεπζχλεη 

λα πάξεη εθείλεο ηηο απνθάζεηο φπνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζην λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ, ν 

νπνίνο αλ κε ηη άιιν είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα ζα 

αλαιχζνπκε ηηο αγνξέο: ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ (perfect competition), ηνπ κνλνπσιίνπ 

(monopoly), ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ (monopolistic competition) θαη ηέινο ηνπ 

νιηγνπσιίνπ (oligopoly).     
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7.2 Ζ αγνξά ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνύ (Perfect Competition) 

Ζ αγνξά ηνπ ηέιεηνπ ή πιήξνπο αληαγσληζκνχ (perfect competition) είλαη κηα εηδηθή 

πεξίπησζε ηεο ζεσξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηελ νπνία κπνξεί λα ηε ζπλαληάκε ζπάληα ζε 

πξαγκαηηθέο αγνξέο, απνηειεί φκσο έλα ρξήζηκν ζεκείν αλαθνξάο θαη κέηξν ζχγθξηζεο. Τπφ 

ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ εμαζθαιίδεηαη ε άξηζηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ φια ηα νθέιε απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαηαιήγνπλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο, αθνχ ππάξρνπλ νκνηνγελή πξντφληα θαη νη επηρεηξήζεηο ζέηνπλ ηηκέο ίζεο κε ην 

νξηαθφ θφζηνο (P = MC, ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ζην ηέιεην αληαγσληζκφ). 

 χκθσλα κε ηνλ (Θ. Γθακαιέηζν, 1989) ε αγνξά ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 1) Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ, ηέηνηνο ψζηε 

είλαη αδχλαηνο ν επεξεαζκφο ηεο ηηκήο ησλ αγαζψλ απφ ηνλ θαζέλα απφ απηνχο, 2) ηα αγαζά 

είλαη ηειείσο νκνηνγελή, 3) νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο έρνπλ ηέιεηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ 

αγνξάο θαη ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, 4) νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή αξρή ηεο κεγηζηνπνηήζεσο ησλ ηδίσλ 

ζπκθεξφλησλ, βαζηδφκελνη ζηηο γλψζεηο ηνπο θαη 5) ππάξρεη ειεπζεξία εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη πιήξεο κεηαθίλεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. 

 ηελ αγνξά ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ε θάζε επηρείξεζε είλαη αλίζρπξε απφ κφλε ηεο λα 

θαζνξίζεη ηε ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή, αθνχ ε ηηκή ζεσξείηαη σο δεδνκέλε ζηνλ θιάδν θαη 

γηα απηφ ην ιφγν ε επηρείξεζε είλαη απιά ν ιήπηεο ηεο ηηκήο. Δπνκέλσο, ππφ θαζεζηψο 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ν manager ηεο επηρείξεζεο κπνξεί κφλν λα θαζνξίζεη ηε πνζφηεηα ηελ 

νπνία ζα παξάγεη ε επηρείξεζε ηνπ, αθνχ φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο ε ηηκή ζεσξείηαη 

δεδνκέλε γηα ηελ αηνκηθή επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα ν manager κηαο αληαγσληζηηθήο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη λα παξάγεη εθείλε ηε πνζφηεηα πξντφληνο φπνπ ε νξηαθή 

πξφζνδνο (MR) ηελ νπνία ζα εηζπξάμεη απφ ηε πψιεζε ηνπ ζα είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο 

(MC) ηεο ηειεπηαίαο κνλάδαο πνπ ζα παξάγεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή εάλ έρνπκε 

MC > MR ηφηε ζα πξέπεη λα κεησζεί ε παξαγσγή, ελψ φηαλ MC < MR ηφηε ζα πξέπεη λα 

απμεζεί ε παξαγσγή. Δπνκέλσο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη εθείλε ηε πνζφηεηα 

πξντφληνο φπνπ ην νξηαθφ ηεο θφζηνο λα ηζνχηαη κε ηε ηηκή ηνπ πξντφληνο (P = MC).    

  Παξαθάησ ζα δνχκε δηαγξακκαηηθά ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ (δηάγξακκα 7.1).   
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                                                                                                                       D=P=AR=MR 
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                                    (α)                                Q                               (β)                                Q 

 

Γηάγξακκα 7.1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θακππιώλ εζόδσλ ζην ηέιεην αληαγσληζκό 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηέιεην 

αληαγσληζκφ. ην δηάγξακκα (α), έρνπκε ζην θάζεην άμνλα ηε ηηκή (P) θαη ζηνλ νξηδφληην ηε 

πνζφηεηα (Q). Δπίζεο, έρνπκε ηηο θακπχιεο ηεο δήηεζεο (D) θαη ηεο πξνζθνξάο (S), φπνπ 

ζην ζεκείν Α βξίζθεηαη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο. Σν δηάγξακκα (β) είλαη ην δηάγξακκα ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζην ηέιεην 

αληαγσληζκφ ε ηηκή ηνπ αγαζνχ είλαη δεδνκέλε, γηα απηφ ην ιφγν ηζρχεη P =AR= MR=D. 

Δπνκέλσο φπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 7.1 (β) ε θακπχιε P =AR= MR=D ηεο 

επηρείξεζεο φηαλ εθείλε βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ είλαη κηα επζεία 

παξάιιειε ζηνλ νξηδφληην άμνλα. 

 Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ε θακπχιε δήηεζεο ηνπ αγαζνχ ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ δελ 

έρεη αξλεηηθή θιίζε φπσο ζπλήζσο, αιιά είλαη πιήξσο ειαζηηθή, δειαδή κία επζεία ε νπνία 

είλαη παξάιιειε πξνο ηνλ νξηδφληην άμνλα, φπνπ ην χςνο ηεο θαζνξίδεηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

δεδνκέλεο ηηκήο. 

 ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα αλαιχζνπκε ηε βξαρπρξφληα θαη ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία 

ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. 
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7.2.1 Βξαρπρξόληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο ππό θαζεζηώο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνύ 

ηε παξνχζα ππνελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηε βξαρπρξφληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο φηαλ 

εθείλε βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. πγθεθξηκέλα, ζα απεηθνλίζνπκε 

δηαγξακκαηηθά θαη ζα αλαιχζνπκε πφηε κία επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο ηεο ζην 

βξαρπρξφλην δηάζηεκα ζηνλ πιήξε (ή ηέιεην) αληαγσληζκφ, επίζεο ζα απεηθνλίζνπκε 

δηαγξακκαηηθά ηηο νξηαθέο έλλνηεο ησλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 Δπηπιένλ ζα κειεηήζνπκε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ 

ηέιεην αληαγσληζκφ παξνπζηάδεη βξαρπρξφληα δεκίεο φκσο εμαθνινπζεί αθφκα λα 

ιεηηνπξγεί, θαζψο επίζεο θαη ηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ νη δεκίεο πνπ αληηκεησπίδεη έρνπλ 

ηέηνην κέγεζνο φπνπ ηελ αλαγθάδνπλ λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 1
ε
 Πεξίπησζε: Γηα πνηα κνλάδα πξντφληνο ε επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο ζηε 

βξαρπρξφληα πεξίνδν ζην πιήξε αληαγσληζκφ.  

 

      R, C C  

 R 

 B 

 α  γ 

  

 β A δ 

 

 Π 

 0                      Q1               Q2            Q3 Q 

 Γηάγξακκα 7.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε εζόδσλ (R), θεξδώλ (Π) θαη θόζηνπο (C) ζηε βξαρπρξόληα 

πεξίνδν ζην ηέιεην αληαγσληζκό 

 ην θάζεην άμνλα ηνπ δηαγξάκκαηνο 7.2 έρνπκε ηα έζνδα (R) θαη ην θφζηνο (C), ελψ ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα ην πξντφλ (Q) θαη απεηθνλίδνληαη νη θακπχιεο ησλ εζφδσλ, ηνπ θφζηνπο θαη 

ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν ζην ηέιεην αληαγσληζκφ. 
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 Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε θακπχιε δήηεζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη απείξσο ειαζηηθή θαη 

ν ζηφρνο ηνπ manager είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Δπηπιένλ, ε θακπχιε ησλ 

εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηέκλνληαη ζε δχν ζεκεία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Α θαη Β. Αλ 

πξνεθηείλνπκε απφ ηα ζεκεία Α θαη Β πξνο ηνλ νξηδφληην άμνλα βιέπνπκε φηη αθνπκπνχλ ηε 

θακπχιε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο (Π) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πνζφηεηεο Q1 θαη Q3, φπνπ 

γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο πξντφληνο ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη κεδεληθφ θαη εθεί 

βξίζθεηαη ην λεθξφ ζεκείν ηεο επηρείξεζεο.     

 Δπηπιένλ δηαπηζηψλνπκε φηη ε επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο γηα Q2 κνλάδεο ηνπ 

πξντφληνο πνπ παξάγεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 7.2
 
έρεη δεκίεο γηα πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ Q3 κνλάδεο θαη 

γηα πνζφηεηεο κηθξφηεξεο απφ Q1 κνλάδεο πξντφληνο.  

 Ο manager ζα πξέπεη λα θηλείηαη κεηαμχ ηεο πεξηνρήο Q1 θαη Q3 κνλάδσλ πξντφληνο 

επεηδή ζε απηφ ην δηάζηεκα ππάξρνπλ θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα λα θαηαθέξεη ν manager 

λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα βξεη ην επίπεδν εθείλν ηεο 

παξαγσγήο ην νπνίν λα κεγηζηνπνηείηαη. Με άιια ιφγηα κέγηζην θέξδνο ζα έρεη ε επηρείξεζε 

ζην ζεκείν εθείλν φπνπ ε θιίζε ηεο θακπχιεο ησλ εζφδσλ (R) είλαη ίζε κε ηε θιίζε ηεο 

θακπχιεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (MC). Γειαδή λα ηζρχεη ην εμήο: 

P =  AR = MR = MC, αλ ηζρχεη απηή ε ζπλζήθε ε επηρείξεζε έρεη Max Π.                                            

Σν θέξδνο αλά κνλάδα πξντφληνο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ε δηαθνξά γδ, ελψ ην ζπλνιηθφ 

θέξδνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ αβγδ. 

 ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ κπνξεί κηα επηρείξεζε λα έρεη κφλν θέξδε, κφλν ζε κηα πνιχ 

βξαρεία πεξίνδν. Απηφ κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε ζην παξαθάησ δηάγξακκα (δηάγξακκα 

7.3) φπνπ απεηθνλίδνληαη νη θακπχιεο ηνπ κέζνπ θφζηνπο (AC) θαη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

(MC). ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ ε επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο εμηζψλνληαο ην 

νξηαθφ θφζηνο κε ηε ηηκή (MC = P) θαη φρη θνηηάδνληαο ην κέζν θφζηνο (AC). Οη 

επηρεηξήζεηο κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ηνπο ζηε πξνζπάζεηα ηνπο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζα παξάγεη ζην ζεκείν ηνπ ειάρηζηνπ 

κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο αιιά ζα πξνζπαζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε πιένλ απνδνηηθή 

δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πιεξσκέο ησλ πφξσλ. Γειαδή, ζα 

πξνζπαζήζεη λα θξαηήζεη ηηο θακπχιεο θφζηνπο φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα, κε δεδνκέλν 

φηη ε επηρείξεζε ζα παξάγεη ζην ζεκείν MC =MR θαη φρη εθεί φπνπ ε θακπχιε ATC 

βξίζθεηαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο.    (R. B. MCKenzie and D. R. Lee, 2006) 
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 P 

 

 MC 

 ATC  

 

 

P
e
  A D = AR =MR 

  B  AVC 

δ 

 0 Q 

 Q1 Q* 

Γηάγξακκα 7.3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θεξδώλ κηαο επηρείξεζεο βξαρπρξόληα ζην ηέιεην 

αληαγσληζκό 

 

 Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 7.3, ζην Q* έρνπκε ην κέγηζην θέξδνο ηεο 

επηρείξεζεο, δειαδή εθεί φπνπ ε θακπχιε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (MC) ηέκλεη ηε θακπχιε 

δήηεζεο (D). Ζ MC φπσο παξαηεξνχκε ηέκλεη ηε θακπχιε δήηεζεο πάληα αλεξρφκελε 

(δειαδή, έρεη ζεηηθή θιίζε) ψζηε ε επηρείξεζε λα έρεη κέγηζην θέξδνο θαη φρη θαηεξρφκελε. 

Γηα παξάδεηγκα γηα Q1 κνλάδεο πξντφληνο ε επηρείξεζε δελ έρεη κέγηζην θέξδνο επεηδή ζε 

εθείλν ην ζεκείν ε MC ηέκλεη ηε θακπχιε δήηεζεο θαηεξρφκελε. Αλ ε επηρείξεζε παξάγεη 

κνλάδεο ιηγφηεξεο απφ ην Q* (φπσο γηα παξάδεηγκα Q1 κνλάδεο πξντφληνο), ηφηε ζα έρνπκε 

MC < MR θαη γηα απηφ ην ιφγν ηα θέξδε ζα ραζνχλ.  

 Σν αλά κνλάδα θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ε δηαθνξά ΑΒ, ελψ ην κέγηζην θέξδνο ηεο 

επηρείξεζεο ν manager κπνξεί λα ην ππνινγίζεη απφ ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ 

P
e
ΑΒδ , δειαδή ην κέγηζην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο ζηε βξαρππξφζεζκε πεξίνδν φηαλ 

βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ είλαη: 

, φπνπ C(Q*) / Q* = ATC(Q*). 
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2
ε
 Πεξίπησζε: Πεξίπησζε ζηελ νπνία κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ηέιεην 

αληαγσληζκφ παξνπζηάδεη βξαρπρξφληα δεκίεο φκσο εμαθνινπζεί αθφκα λα ιεηηνπξγεί.  

 

     P, C MC 

 ATC AVC 

 

 α β 

             

         P
e 

γ
 

 AR = MR = D 

 ε δ 

 0 Q*            Q 

 

 Γηάγξακκα 7.4 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε δεκηώλ κηαο επηρείξεζεο βξαρπρξόληα ζην ηέιεην 

αληαγσληζκό, ρσξίο λα δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

 

 ην δηάγξακκα 7.4 έρνπκε ηε πεξίπησζε φπνπ κία επηρείξεζε αληηκεησπίδεη δεκηέο ζηε 

βξαρπρξφληα πεξίνδν φκσο ην κέγεζνο ηνπο δελ είλαη ηέηνην ψζηε λα αλαγθαζζεί λα δηαθφςεη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο. Παξαηεξνχκε ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα φηη ε θακπχιε ηνπ 

ATC είλαη πάλσ απφ ηε θακπχιε δήηεζεο, ελψ ην AVC είλαη θάησ. Σν φηη ε ηηκή είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο (δειαδή, P < ATC) ππνδειψλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε αληηκεησπίδεη δεκίεο, φκσο αθνχ ε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέζν κεηαβιεηφ 

θφζηνο (P > AVC), ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εθφζνλ ηε δηαθνξά   

P -  AVC (ε νπνία νλνκάδεηαη πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο ζην ζηαζεξφ θφζηνο) κπνξεί λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θαιχςεη ηε δεκία. 

 πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 7.4 ε ζπλνιηθή δεκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρείξεζεο είλαη ίζε κε ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ P
e
αβγ. Αλ ππνζέηακε φηη ε 

επηρείξεζε ζα έπξεπε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ιφγσ ηεο παξαπάλσ δεκίαο ηφηε ζα 

είρακε ηα εμήο: ATC = AVC + AFC. Όπσο είλαη γλσζηφ ην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο (AVC) 
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ην ζπλαληάκε κε ηε παξαγσγή ζε αληίζεζε κε ην κέζν ζηαζεξφ θφζηνο (AFC) ην νπνίν είλαη 

αλεμάξηεην απφ ηε παξαγσγή, φπνπ απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ε επηρείξεζε απνθάζηδε λα 

ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κπνξεί λα απαιιαζζφηαλ απφ ην AVC, φκσο ην AFC ζα 

ζπλέρηδε λα πθίζηαηαη θαη ζπγθεθξηκέλα ζα είρακε AFC = ATC – AVC. χκθσλα κε ην 

παξαπάλσ δηάγξακκα ην AFC είλαη ίζν κε ηε δηαθνξά βδ. Αλ ινηπφλ ε επηρείξεζε δηαθφςεη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ηφηε ε ζπλνιηθή δεκία ζα είλαη ίζε κε ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ 

P
e
γδε, ελψ αλ ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ε δεκία φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζα είλαη ίζε κε 

ην εκβαδφλ P
e
αβγ, ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην αλ δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ηζρχεη φηη: 

 

 Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη αλ ηζρχεη P >= AVC, ηφηε είλαη 

πξνηηκφηεξν ν manager λα πάξεη ηελ απφθαζε λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

επεηδή κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε δεκία , παξά λα έπαηξλε ηελ 

απφθαζε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δειαδή είρακε            

P < AVC ηφηε ν manager ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

πνπ δηεπζχλεη παξά λα ζπλερίζεη λα ηε ιεηηνπξγεί.    

3
ε
 Πεξίπησζε: Πεξίπησζε ζηελ νπνία κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ηέιεην 

αληαγσληζκφ παξνπζηάδεη βξαρπρξφληα δεκίεο ζε ηέηνην κέγεζνο πνπ ηελ αλαγθάδνπλ λα 

δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 

      P, C MC    AC    AVC  

  

  δ 

          α 

           β γ  D = P
e
 = MR 

         P
e 

ε
 

          0        Q 

                                               Q*                                                                                   

Γηάγξακκα 7.5: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε δεκηώλ κηαο επηρείξεζεο βξαρπρξόληα ζην 

ηέιεην αληαγσληζκό, θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
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 ηε ηξίηε θαη ηειεπηαία πεξίπησζε ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, ζα δνχκε πσο κηα 

επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ αληηκεησπίδεη ηέηνην 

κέγεζνο δεκηψλ ην νπνίν ηε θαζηζηά κε βηψζηκε θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη πξνηηκφηεξν λα 

θιίζεη παξά λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Απηφ ζα ην δηαπηζηψζνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαγξάκκαηνο 7.5. 

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην κέζν ζηαζεξφ θφζηνο (ATFC) είλαη ε δηαθνξά δγ, ελψ ε 

δηαθνξά (δε), είλαη ε δεκηά πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε αλά κνλάδα πξντφληνο. Ζ 

ζπλνιηθή δεκία ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα είλαη ην εκβαδφλ ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ αδP
e
ε, ελψ ην ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο είλαη ην εκβαδφλ αδβγ. Σέινο, 

ην ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ θφζηνο είλαη ίζν κε ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ βγP
e
ε. 

Γειαδή, ε ζπλνιηθή δεκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο είλαη ε εμήο:  

πλνιηθή δεκία επηρείξεζεο = TFC + TVC = εκβαδφλ αδβγ + εκβαδφλ βγP
e
ε 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξνχκε φηη ε ηηκή είλαη κηθξφηεξε απφ ην κέζν 

κεηαβιεηφ θφζηνο (P < AVC), δειαδή δελ επαξθεί ε ηηκή αλά κνλάδα πξντφληνο πνπ απνθηά 

ε επηρείξεζε λα ηε δηαζέηεη γηα λα απνπιεξψζεη ην ζηαζεξφ θφζηνο. Δπνκέλσο αθνχ έρνπκε  

P < AVC ηφηε ν manager είλαη  πξνηηκφηεξν λα πάξεη ηελ απφθαζε θαη λα δηαθφςεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη παξά λα ζπλερίζεη λα ηε ιεηηνπξγεί. ε απηή ηε 

πεξίπησζε, δειαδή πνπ ε επηρείξεζε ζα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ειαρηζηνπνηεί ηηο δεκηέο 

ηεο αθνχ ζα πξέπεη λα πιεξψζεη κφλν ην ζηαζεξφ θφζηνο , ελψ αλ ζπλέρηδε λα ιεηηνπξγεί ζα 

ήηαλ αλαγθαζκέλε λα πιεξψζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο (ζηαζεξφ θφζηνο + κεηαβιεηφ θφζηνο).    

 

7.2.2 Μαθξνρξόληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο ππό θαζεζηώο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνύ 

Μέρξη ηψξα έρνπκε εμεηάζεη πφηε κία επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζηε κνξθή αγνξάο ηνπ 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ έρεη κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, θαζψο 

επίζεο θαη ηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ αληηκεησπίδεη δεκηέο θαη ν manager ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη αλ ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηηο δεκηέο ζην κέιινλ ζπλερίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ή ην χςνο ησλ δεκηψλ είλαη ζε ηέηνην κέγεζνο πνπ είλαη πξνηηκφηεξν λα δηαθφςεη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ψζηε λα πιεξψζεη κφλν ην ζηαζεξφ θφζηνο θαη φρη ην ζπλνιηθφ. 

 ηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα ζα αλαιχζνπκε ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο 

ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν ηνπ 
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ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί (δειαδή δελ κπνξεί λα έρεη 

νχηε θέξδε νχηε δεκηέο). πγθεθξηκέλα, αλ ε επηρείξεζε έρεη θέξδε ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο 

θιάδνο ζα γίλεη αξθεηά ειθπζηηθφο γηα λένπο αληαγσληζηέο θαη φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη 

ζην ηέιεην αληαγσληζκφ δελ ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ θαη επνκέλσο ζα εηζέξρνληαη ζην 

θιάδν λένη αληαγσληζηέο απμάλνληαο ηε πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ θαη κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηε 

ηηκή ηνπ αγαζνχ, κεηαηνπίδνληαο ηε θακπχιεο δήηεζεο πξνο ηα θάησ δεκηνπξγψληαο δεκηέο 

ζηηο επηρεηξήζεηο. Απηφ ζα ζπλερίδεη λα γίλεηαη έσο φηνπ ε ηηκή ηνπ αγαζνχ: α) εμηζσζεί κε 

ην νξηαθφ θφζηνο (P = MC) θαη β) ε ηηκή εμηζσζεί κε ην ειάρηζην ζεκείν ηεο καθξνρξφληαο 

θακπχιεο κέζνπ θφζηνπο ( P = min LAC), κέρξηο φηνπ ηα θέξδε γίλνπλ κεδέλ ( Π = 0). 

 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή φηαλ ε επηρείξεζε έρεη δεκίεο, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο 

θιάδνο απφ κφλνο ηνπ ζα απνηξέπεη ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν λέσλ επηρεηξήζεσλ λα 

εηζέξρνληαη ζε απηφλ αιιά θαη ζα ελζαξξχλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο λα αξρίδνπλ λα 

εγθαηαιείπνπλ ηνλ θιάδν θαη γηα απηφ ην ιφγν ε θακπχιε ηεο πξνζθνξάο ζα αξρίδεη λα 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα επάλσ θαη αξηζηεξά, ε ηηκή ηνπ αγαζνχ ζα απμεζεί θαη ζα έρνπκε 

κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα επάλσ. Απηφ ζα ζπλερίδεη λα 

γίλεηαη έσο φηνπ ε ηηκή ηνπ αγαζνχ: α) εμηζσζεί κε ην νξηαθφ θφζηνο (P = MC) θαη β) ε ηηκή  

εμηζσζεί κε ην ειάρηζην ζεκείν ηεο καθξνρξφληαο θακπχιεο κέζνπ θφζηνπο ( P = min LAC), 

κέρξηο φηνπ ηα θέξδε γίλνπλ κεδέλ ( Π = 0).    

 χκθσλα κε ηνλ  (Edwin Mansfield,  1996), κφλν ζηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ηα 

νηθνλνκηθά θέξδε είλαη κεδεληθά, (ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην καθξνρξφλην κέζν θφζηνο 

ηζνχηαη κε ηελ ηηκή), κηα επηρείξεζε  ζα βξίζθεηαη ζε καθξνρξφληα ηζνξξνπία. Δπνκέλσο, ε 

καθξνρξφληα ηζνξξνπία επηηπγράλεηαη φηαλ νη ηδηνθηήηεο δελ ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα (ή 

ιηγφηεξα) απφ φζα ζα ιακβάλαλε αλ επέλδπαλ απηνχο ηνπο ζπληειεζηέο νπνπδήπνηε αιινχ. 

Θα ήηαλ θαιφ λα αλαθεξζεί φηη ηα νηθνλνκηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ίδηα κε ηα 

ινγηζηηθά. Σα νηθνλνκηθά θέξδε είλαη ηα θέξδε πέξα απφ ηηο απνδφζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιάβνπλ νη ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ επελδχνπλ ζε 

απηήλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε. 

 Σψξα ζα δνχκε κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο ηη ζπκβαίλεη ζηε πεξίπησζε 

εθείλε φπνπ κία επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ζηε 

καθξνρξφληα ηζνξξνπία έρεη θέξδε  (δηάγξακκα 7.6). Καη ηέινο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δηαγξάκκαηνο 7.7 ζα απεηθνλίζνπκε ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο. 
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         P S2               P 

 S0 MC LAC 

 S1 D=P2=MR2  

           P2 

           P0 D=P0=MR0 

           P1            D=P1=MR1

  

 D 

 0  Q  0  Q 

             

Γηάγξακκα 7.6 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θεξδώλ κηαο επηρείξεζεο καθξνρξόληα ππό θαζεζηώο 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνύ 

 Σν δηάγξακκα 7.6 απεηθνλίδεη κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ 

θαη αξρηθά ππνζέηνπκε φηη ζε καθξνρξφληα βάζε έρεη θέξδε. ε απηή ηε πεξίπησζε ηζρχεη 

απηφ πνπ είρακε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο, δειαδή ε αξρηθή θακπχιε πξνζθνξάο (S0) ζα 

αξρίδεη λα κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά (ζηελ S1) ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ζηνλ 

θιάδν. Δπίζεο είρακε αλαθέξεη φηη φζν πην πνιιέο επηρεηξήζεηο εηζέξρνληαη ζηνλ θιάδν, 

ηφζν ζα αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη ηα θέξδε έσο φηνπ ε θακπχιε δήηεζεο λα εθάπηεηαη κε ηε 

θακπχιε ηνπ καθξνρξφληνπ κέζνπ θφζηνπο (LAC) θαη λα έρνπκε κεδεληθφ νηθνλνκηθφ 

θέξδνο (Π = 0), φπσο θαίλεηαη ζηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 7.6. 

 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ δειαδή ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη δεκηέο καθξνρξφληα, 

δειαδή ε αξρηθή θακπχιε πξνζθνξάο (S0) ζα αξρίδεη λα κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα αξηζηεξά 

(ζηελ S2) επεηδή νη επηρεηξήζεηο εγθαηαιείπνπλ ηνλ θιάδν ιφγσ ησλ δεκηψλ θαη απηφ ζα 

ζπλερίζεη λα γίλεηαη κέρξηο φηνπ ε θακπχιε δήηεζεο λα εθάπηεηαη κε ηε θακπχιε ηνπ 

καθξνρξφληνπ κέζνπ θφζηνπο (LAC) ζηε ηηκή φκσο P2 ψζηε θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε πάιη 

λα έρνπκε κεδεληθφ νηθνλνκηθφ θέξδνο (Π = 0). 

 Σέινο ζην παξαθάησ δηάγξακκα ζα απεηθνλίζνπκε ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία κηαο 

επηρείξεζεο ε νπνία βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο πιήξνπο ή ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ,     

(δηάγξακκα 7.7). 

 



110 
 

  P  

 LMC LAC 

 

                                             SRMC SRAC 

 D = P
e
 = MR 

 

 

  0 Q* Q 

 

 Γηάγξακκα 7.7 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε καθξνρξόληαο ηζνξξνπίαο ηεο επηρείξεζεο ππό θαζεζηώο 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνύ 

 ην παξαπάλσ δηάγξακκα ην νπνίν απεηθνλίδεη ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηεο 

επηρείξεζεο παξαηεξνχκε φηη έρνπκε ηε θακπχιε δήηεζεο (D = P
e
 = MR), ηηο θακπχιεο 

κέζνπ θαη νξηαθνχ θφζηνπο ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν (LAC θαη LMC) θαη ηηο θακπχιεο 

κέζνπ θαη νξηαθνχ θφζηνπο ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν (SRAC θαη SRMC). Ζ θακπχιε 

δήηεζεο είλαη νξηδφληηα επεηδή ε ηηκή είλαη ζηαζεξή θαη γηα απηφ ην ιφγν έρνπκε ηαχηηζε κε 

ηελ θακπχιε MR. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε παξάγεη Q* κνλάδεο πξντφληνο είλαη ην άξηζην ζεκείν ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζε απηφ ην επίπεδν παξαγσγήο παξαηεξνχκε φηη ην βξαρπρξφλην νξηαθφ θφζηνο ηζνχηαη 

κε ην καθξνρξφλην νξηαθφ θφζηνο θαη κε ηε ηηκή (SRMC = LMC = P). Δπνκέλσο ζε απηφ ην 

επίπεδν ζα πξέπεη λα θηλείηαη ν manager γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο 

(Max Π). Σν φηη ην βξαρπρξφλην κέζν θφζηνο ηζνχηαη κε ην καθξνρξφλην κέζν θφζηνο αιιά 

θαη ηε ηηκή, εμαζθαιίδεη κεδεληθά νηθνλνκηθά θέξδε (SRAC = SRMC = P).   

 

7.3 Σν Μνλνπώιην (Monopoly) 

Σν κνλνπψιην (monopoly) είλαη ην άιιν άθξν απφ ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ. ην κνλνπψιην 

ππάξρεη κία κφλν επηρείξεζε ε νπνία εμππεξεηεί νιφθιεξε ηελ αγνξά, ε νπνία παξάγεη έλα 
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πξντφλ ην νπνίν είλαη δηαθνξνπνηεκέλν θαη δελ έρεη ζηελά ππνθαηάζηαηα θαη ε νπνία κπνξεί 

λα αληηκεησπίδεη ιίγν ή θαζφινπ αληαγσληζκφ. Αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε φπνπ έλαο κηθξφο 

αξηζκφο επηρεηξήζεσλ επηζπκνχζε λα κπεη ζηελ αγνξά, νη απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπλ δελ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα θέξδε ηνπ κνλνπσιεηή.   

  χκθσλα κε ηνλ  (Θ. Γθακαιέηζν, 1989) ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνλνπσιίνπ 

είλαη ηα εμήο: 1) ε χπαξμε ελφο κφλνπ παξαγσγνχ-πσιεηή θαη 2) ε αδπλακία εηζφδνπ ζηελ 

αγνξά λέσλ επηρεηξήζεσλ . Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ θαη κνλνπσιίνπ 

είλαη φηη ν κνλνπσιεηήο ειέγρεη πιήξσο ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ πνπ παξάγεη, ζε αληίζεζε κε 

ηνλ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο ελεξγεί ππφ ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Ζ αδπλακία εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο εμήο 

ιφγνπο: 1) εάλ ν κνλνπσιεηήο θαηέρεη έλα δίπισκα επξεζηηερλίαο, ην νπνίν ηνπ παξέρεη ηελ  

απνθιεηζηηθή παξαγσγή ελφο νξηζκέλνπ είδνπο πξντφληνο, 2)  ν κνλνπσιεηήο κπνξεί λα 

ειέγρεη ηε πξνζθνξά ησλ πξψησλ πιψλ ηεο παξαγσγήο ηνπ αγαζνχ, 3) εάλ ην ίδην ην κέγεζνο 

ηεο αγνξάο θάλεη αδχλαηε ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ, 4) εάλ ν κνλνπσιεηήο 

απνιακβάλεη νξηζκέλσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο παξαγσγήο.    (Θ. Γθακαιέηζνο, 1989) 

 Σψξα γηα παξάδεηγκα ζα δνχκε κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ δηαγξάκκαηνο πψο νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο είλαη βαζηθφο ιφγνο φπνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία κνλνπσιίνπ. 

    

                P 

                                        LAC 

 

 

              PM 

                                                                  

                                                                          D                     Q 

                    0                  QM/2             QM       Γηάγξακκα 7.8  

 

 Αξρηθά ππνζέηνπκε (δηάγξακκα 7.8) φηη έρνπκε έλαλ κνλνπσιεηή ν νπνίνο είλαη ν 

κνλαδηθφο ζηελ αγνξά. Όπνπ PM είλαη ε ηηκή ηνπ κνλνπσιεηή θαη QM είλαη ε πνζφηεηα ηνπ 

κνλνπσιεηή. Αλ ηψξα κία δεχηεξε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα κπεη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, 

ηφηε ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζα ππάξρνπλ δχν επηρεηξήζεηο. ε απηή ηε πεξίπησζε ε 
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επηρείξεζε ε νπνία κπήθε δεχηεξε ζηελ αγνξά ζα έρεη ηε κηζή παξαγσγή (QM/2) ζε ζρέζε κε 

ηελ επηρείξεζε ε νπνία κπήθε πξψηε ζηελ αγνξά. Όκσο ε ηηκή ζα παξακείλεη ε ίδηα, δειαδή 

ε κνλνπσιηαθή (PM). Δπνκέλσο έρνπκε:  LAC (Q/2) > LAC (QM). Άξα PM  > LAC (QM), 

ελψ PM < LAC (Q/2). Δπνκέλσο νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη ζε 

δεχηεξε επηρείξεζε, γηαηί ζε απηή ηε πεξίπησζε ε δεχηεξε επηρείξεζε ζα έρεη δεκία θαη γηα 

απηφ ην ιφγν νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο δεκηνπξγνχλ κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο. 

 ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα αλαιχζνπκε ηφζν ηελ ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιεηή ζηε 

βξαρπρξφληα φζν θαη ζηε καθξνρξφληα πεξίνδν, θαζψο επίζεο θαη ηε πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ 

κνλνπσιίνπ. 

 

7.3.1 Βξαρπρξόληα ηζνξξνπία ηνπ Μνλνπσιεηή 

Τπφ θαζεζηψο κνλνπσιίνπ ν παξαγσγφο είλαη ην ίδην πξφζσπν κε ηνλ πσιεηή, γηα απηφ ην 

ιφγν ε θακπχιε δήηεζεο ηνπ κνλνπσιεηή είλαη ε αγνξαία θακπχιε δήηεζεο. Δπηπιένλ είλαη 

ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ε θακπχιε δήηεζεο ζην κνλνπψιην έρεη αξλεηηθή θιίζε 

(δηάγξακκα 7.9) γηα ην ιφγν φηη ν κνλνπσιεηήο κπνξεί λα παίμεη έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν 

ζηελ παξαγσγή ηνπ αγαζνχ, φζν θαη ζηε ηηκνινγηαθή ηνπ πνιηηηθή ηαπηφρξνλα.  

 

 P 

 

 

 D, AR 

Q 

                 0                      Γηάγξακκα 7.9: Γηάγξακκα κνλνπσιίνπ 

 Μεηά ηελ παξαπάλσ απεηθφληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ κνλνπσιίνπ ζα παξνπζηάζνπκε ηε 

δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιεηή ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν 

(δηάγξακκα 7.10), φπνπ ζα δηαπηζηψζνπκε πφηε έρεη θέξδνο, θαζψο επίζεο θαη ζα 

απεηθνλίζνπκε δηαγξακκαηηθά ηηο νξηαθέο  έλλνηεο ησλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο 

επηρείξεζεο (δηάγξακκα 7.11). 
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 Δπηπιένλ ζα κειεηήζνπκε θαη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ έλαο κνλνπσιεηήο  κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν θαη κε δεκία.  

 

 

 R, C Β C(Q) 

 R (Q) 

 Α Γ 

 

   Γ 

 

 0 Q 

    Q1               Q2  

Γηάγξακκα 7.10 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιεηή ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν 

  

 Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 7.10, ε θιίζε ηεο ΑΒ ηζνχηαη κε ΑΒ = MR= d R/ d Q, 

ελψ ε θιίζε ηεο ΓΓ = MC= d C/d Q. ηηο πνζφηεηεο Q1 θαη Q2 βξίζθνληαη ηα λεθξά ζεκεία 

γηα ηνλ κνλνπσιεηή. Σν ηκήκα ην νπνίν ελδηαθέξεη ηνλ manager βξίζθεηαη κεηαμχ Q1 θαη Q2, 

δειαδή ην Max Π ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε θιίζε ησλ εθαπηφκελσλ δειαδή ε θιίζε ΑΒ = 

θιίζε ΓΓ. Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη ν κνλνπσιεηήο κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηνπ φηαλ 

ηζρχεη ε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο MR = MC. 

 Σψξα κε ηε βνήζεηα ηεο παξαθάησ δηαγξακκαηηθήο απεηθφληζεο (δηάγξακκα 7.11) ζα 

δνχκε κε ηε ρξήζε ησλ νξηαθψλ θακππιψλ ηα θέξδε πνπ έρεη έλαο κνλνπσιεηήο ζηε 

βξαρπρξφληα πεξίνδν. 
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       P 

 MC 
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       PM  Γ 
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 0 D = AR Q 
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 Γηάγξακκα 7.11 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιεηή ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν 

κε ηε ρξήζε νξηαθώλ θακππιώλ 

 Έλα κνλνπψιην, φπσο αθξηβψο κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ηέιεην 

αληαγσληζκφ, επηηπγράλεη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ απφ ηε παξαγσγή θαη ηε 

πψιεζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ ηεο παξαγσγήο γηα ηηο νπνίεο ε ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο είλαη κεγαιχηεξε, ή επηηπγράλεη κηα ειάρηζηε 

απψιεηα απφ ηε παξαγσγή ηνπ  πξντφληνο γηα ηελ νπνία ε αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο είλαη ε ειάρηζηε. Όηαλ ε νξηαθή πξφζνδνο 

γίλεη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο (MR = MC), ε ηηκή ππεξβαίλεη ην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο     

(P > AVC).      ( S. Charles Maurice / Cristopher R. Thomas, 1995)  

 ηε παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε (δηάγξακκα 7.11) παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο 

θαζνξηζκνχ ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιεηή ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν κε βάζε ηηο θακπχιεο 

ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ηνπ νξηαθνχ εζφδνπ. πγθεθξηκέλα έρνπκε ηε θακπχιε δήηεζεο ε 

νπνία ζην κνλνπψιην είλαη ίζε κε ηε κέζε πξφζνδν (D = AR), ηε θακπχιε ηεο νξηαθήο 

πξνζφδνπ (MR) θαη ηηο θακπχιεο ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θαη ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (ATC θαη 

MC αληίζηνηρα). 

 ην ζεκείν φπνπ έρνπκε MR = MC (δειαδή ζην ζεκείν Α ηνπ δηαγξάκκαηνο 7.11) έρνπκε 

ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ (Max Π) γηα ην κνλνπσιεηή. Ζ ηηκή PM είλαη ε ηηκή πνπ 

πξέπεη λα πηνζεηήζεη ην κνλνπψιην γηα λα κπνξέζεη λα δηαζέζεη ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα 

QM.  Ζ δηαθνξά ΒΓ δείρλεη ην αλά κνλάδα θέξδνο δειαδή ( P-ATC), ελψ ε δηαθνξά ΒΓ καο 
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δείρλεη ηε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο. Σν ζπλνιηθφ θέξδνο ηνπ κνλνπσιίνπ ηζνχηαη κε ην 

εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ PMΓΓΒ  (Π = QM * {PΜ – ATC(QM)}. Γηα ην ιφγν φηη ε ηηκή ηνπ 

κνλνπσιεηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ην νξηαθφ θφζηνο (P>MC), ε θακπχιε ηνπ νξηαθνχ 

θφζηνπο (MC) δελ είλαη ε ίδηα κε ηε θακπχιε πξνζθνξάο ηνπ πξντφληνο φπσο ζπκβαίλεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ.  

 Δπνκέλσο ηα ζεκεία ηεο θακπχιεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο αληηζηνηρνχλ φρη ζε 

ζπλδπαζκνχο πνζνηήησλ θαη ηηκψλ αιιά πνζνηήησλ θαη νξηαθνχ θφζηνπο.                                             

(Γ. Κψηηεο θαη Α. Πεηξάθε-Κψηηε, 2008)  

 ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ θαιφ λα ηνλίζνπκε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην κνλνπψιην θαη 

ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα ζην κνλνπψιην ηζρχεη: MR=MC<P=AR, ελψ ζηνλ 

ηέιεην αληαγσληζκφ ηζρχεη: MR=AR=MC=P. 

 Σν γεγνλφο φηη ν κνλνπσιεηήο ζε κηα βξαρπρξφληα πεξίνδν ιεηηνπξγεί κε θέξδνο (Π > 0), 

δελ απνθιείεη ην ελδερφκελν λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε δεκία, απηφ επεηδή ην κνλνπψιην δελ 

είλαη πάληνηε θεξδνθφξν. Βαζηθή πξνυπφζεζε ελφο κνλνπσιίνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε 

δεκίεο είλαη λα ηζρχεη P >=AVC (δηάγξακκα 7.12). 

  

 P Β Α MC 

 

 ATC 

 P Γ Δ AVC 

 

                   D=AR 

 Q Q 

 MR 

 Γηάγξακκα 7.12 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε κνλνπσιίνπ ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

κε δεκίεο 

 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 7.12 παξαηεξνχκε φηη ε θακπχιε δήηεζεο (D=AR) εθάπηεηαη 

ηεο θακπχιεο ηνπ βξαρπρξφληνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο (AVC) ζην ζεκείν Δ, φπνπ εθεί 

έρνπκε ηελ αληηζηνίρεζε ηεο άξηζηεο ηηκή (P= AVC), ε νπνία ειαρηζηνπνηεί ηε δεκία πνπ 
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αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε κε ηελ άξηζηε πνζφηεηα Q. Σν φηη ε ηηκή είλαη άξηζηε ζεκαίλεη 

φηη έρνπκε ειαρηζηνπνίεζε ηεο δεκηάο ηεο επηρείξεζεο αθνχ ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ 

δηάγξακκα έρνπκε P = AVC, ελψ ε πξνυπφζεζε φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ελφο κνλνπσιίνπ 

γηα λα ιεηηνπξγεί κε δεκίεο είλαη P >= AVC. Σν κέγεζνο ηεο δεκίαο αλά κνλάδα είλαη ε 

δηαθνξά ΑΔ, ελψ ην κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο δεκίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε είλαη ην εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ ΑΒΓΔ (Π < 0). ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

κνλνπσιεηήο είλαη αδηάθνξνο κεηαμχ ηεο ζπλέρηζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ αγαζνχ ηνπ θάησ 

απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ή ηεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο βξαρπρξφληα.  

 

7.3.2 Γηαθνξέο ηεο κνλνπσιηαθήο ηζνξξνπίαο από ηελ ηζνξξνπία ζην 

ηέιεην αληαγσληζκό 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα δνχκε ζπλνπηηθά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ 

ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιεηή θαη ζε κηα επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ. Απηέο είλαη νη εμήο: 

 Ζ θακπχιε ηεο δήηεζεο ηνπ κνλνπσιεηή είλαη απφ ηε θχζε ηεο θαηεξρφκελε 

(δειαδή έρεη αξλεηηθή θιίζε) θαη ε νξηαθή πξφζνδνο ηεο είλαη πάληνηε κηθξφηεξε 

απφ ηελ ηηκή, ελψ ζην ηέιεην αληαγσληζκφ ε θακπχιε δήηεζεο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη κία επζεία γξακκή ε νπνία είλαη παξάιιειε ζηνλ άμνλα ηεο παξαγσγήο (Q). 

 

 ην κνλνπψιην ηζρχεη ε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο MR=MC θαη επνκέλσο ηζρχεη 

MC=MR<AR=P, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ φπνπ εθεί έρνπκε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ φηαλ P=MC θαη ηζρχεη MC=MR=AR=P. 

 

 

 Όηαλ έρνπκε κνλνπψιην γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ε 

παξαγσγή ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κέρξηο φηνπ MR=MC, δειαδή λα θζάζεη ζε 

επίπεδα ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

7.3.3 Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηέιεηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηνπ κνλνπσιίνπ 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο 7.13 ζα κπνξέζνπκε λα 

θαηαλνήζνπκε αξρηθά ηη ζα παξάγεη κία επηρείξεζε ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ θαη 
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αλ ππάξρεη πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή θαη πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ. ηε ζπλέρεηα κε ην 

ίδην παξάδεηγκα ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε ηηο ίδηεο απαληήζεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε επηρείξεζε είλαη κνλνπσιηαθή ψζηε λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηη 

ζπκβαίλεη ζηελ θνηλσλία ζε απηέο ηηο δχν κνξθέο αγνξάο.    

 

 P Α 

 

                    PM Γ Β 

  

                   PC Ε Δ Γ          MC = AC 

          D = AR 

  0 QM                Q1 Q 

 MR 

 Γηάγξακκα 7.13 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο  

 1ε Πεξίπησζε: Αξρηθά ππνζέηνπκε φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ. ην ηέιεην αληαγσληζκφ ε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη 

είλαη P=MC (ζεκείν Γ, δηάγξακκα 7.13). ε απηή ηε πεξίπησζε ν manager ηεο επηρείξεζεο 

είλαη αλαγθαζκέλνο λα ηηκνινγήζεη ην πξντφλ πνπ παξάγεη κε ηε ηηκή ηεο αγνξάο κηαο θαη ν 

ίδηνο είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη κφλν ηε πνζφηεηα. Ζ αληαγσληζηηθή ηηκή ινηπφλ 

παξαηεξνχκε φηη είλαη ε PC (φπνπ ην PC ζεκαίλεη price competition, δειαδή αληαγσληζηηθή 

ηηκή). ε απηή ηε πεξίπησζε γηα ηηκή PC ε επηρείξεζε είλαη δηαηεζεηκέλε λα παξάγεη Q1 

κνλάδεο απφ ην πξντφλ ηεο. Δπνκέλσο ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ππάξρεη 

πιεφλαζκα θαηαλαισηή θαη ζπγθεθξηκέλα ηζνχηαη κε ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΕ ην 

νπνίν ηζνχηαη κε: εκβαδφ ΑΓΕ= (ΓΕ *ΑΕ ) /2.  

 Όκσο φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο φηη ζε 

θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ δελ ππάξρεη πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ. 

 2
ε
 Πεξίπησζε: Σψξα ζε αληίζεζε απφ πξηλ ζα ππνζέζνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε (δειαδή ε επηρείξεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο 7.13) είλαη κνλνπψιην. Ζ ζπλζήθε 
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ηζνξξνπίαο φπνπ κεγηζηνπνηεί ην κνλνπψιην είλαη MR=MC, δειαδή ην ζεκείν φπνπ ζέιεη λα 

βξίζθεηαη ν manager ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο (ζεκείν Δ). Όπσο 

έρνπκε ήδε αλαθέξεη ν κνλνπσιεηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηκή θαη ηε πνζφηεηα κε ηελ νπνία 

ζα δηαζέζεη ην πξντφλ ηνπ. Δπνκέλσο ζην ζεκείν Β ζα παξάγεη πνζφηεηα QM, κε 

κνλνπσιηαθή ηηκή PM.  

 Παξαηεξνχκε ινηπφ φηη ζε απηή ηε πεξίπησζε ζα έρνπκε κείσζε ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο ηνπ θαηαλαισηή επεηδή πιένλ ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή ζα ηζνχηαη κε ην 

εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΒΓ ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ φηη είρακε κηιήζεη ζην ηέιεην 

αληαγσληζκφ φπνπ ήηαλ ίζν κε ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΕ. Δλψ ην θνηλσληθφ πιεφλαζκα 

είλαη ίζν κε ην εκβαδφλ ηνπ ηξαπεδίνπ ΓΒΓΕ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν φηαλ ζε έλα θιάδν 

ππάξρεη κνλνπψιην ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξχζκηζε απφ ην θξάηνο ψζηε λα απνθεπρζεί 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε δεκία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε θνηλσλία. 

 Όηαλ φκσο έρνπκε κνλνπψιην ε επηρείξεζε έρεη θέξδνο. Δπνκέλσο ην πιεφλαζκα ηνπ 

παξαγσγνχ ζην κνλνπψιην ηζνχηαη κε ην εκβαδφλ ΓΒΕΔ. Σέινο ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ 

ΒΔΓ καο δείρλεη ηελ απψιεηα ηεο θνηλσλίαο (δειαδή ηελ απψιεηα πνπ έρεη θαη ν παξαγσγφο 

θαη ν θαηαλαισηήο καδί).  

 Όκσο φπσο είρακε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνχκελε ππνελφηεηα έλαο κνλνπσιεηήο δε έρεη 

πάληα θέξδε. Τπάξρεη θαη ε πεξίπησζε λα έρεη δεκίεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ν manager ελφο 

κνλνπσιίνπ ζα ήηαλ ιάζνο αλ επαλαπαπφηαλ ιφγσ ησλ κηθξφηεξσλ θηλήηξσλ πνπ έρεη λα 

αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηε ηερλνινγία ηνπ ζηε παξαγσγή ιφγν ηνπ κεδακηλνχ αληαγσληζκνχ 

πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε ηνπ απφ ηελ αγνξά. Δπνκέλσο ν manager ηνπ κνλνπσιίνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζπαζεί κε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδεη ε επηρείξεζε ηνπ λα 

είλαη παξαγσγηθά απνηειεζκαηηθφο. πλήζσο ε παξαγσγηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζην ηέιεην 

αληαγσληζκφ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφ φηη ζηνλ αηειή αληαγσληζκφ (κνλνπψιην).      

 

7.3.4 Δζθαικέλεο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ην κνλνπώιην 

Μηα εζθαικέλε αληίιεςε πνπ ππάξρεη ζε έλα κνλνπψιην είλαη φηη ν κνλνπσιεηήο έρεη πάληα 

ηεξάζηηα θέξδε. Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ν manager ελφο κνλνπσιίνπ κπνξεί λα 

θαζνξίζεη είηε ηε ηηκή είηε ηε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη. Αλ κπνξνχζε 

λα θαζνξίζεη ηαπηφρξνλα ηε ηηκή θαη ηε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ηφηε ζα είρε ηεξάζηηα θέξδε, 

πξάγκα πνπ είλαη αδχλαην λα γίλεη. 
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 Μηα δεχηεξε εζθαικέλε αληίιεςε γηα ην κνλνπψιην είλαη φηη ν κνλνπσιεηήο 

αληηκεησπίδεη κία αλειαζηηθή θακπχιε δήηεζεο. Απηφ δελ ηζρχεη επεηδή φπσο γλσξίδνπκε ε 

ζπλζήθε ηζνξξνπίαο φπνπ κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηνπ κνλνπσιίνπ είλαη φηαλ ε νξηαθή 

πξφζνδνο εμηζσζεί κε ην νξηαθφ θφζηνο (MR = MC). Δπηπιένλ είλαη γλσζηφ φηη ην νξηαθφ 

θφζηνο είλαη πάληα ζεηηθφ (MC  > 0). Δπνκέλσο θαη ε νξηαθή πξφζνδνο ζα είλαη ζεηηθή    

(MR > 0).  

 Όκσο φηαλ ε νξηαθή πξφζνδνο είλαη ζεηηθή έρνπκε  e  > 1, δειαδή βξίζθεηαη ζην ειαζηηθφ 

θνκκάηη ηεο θακπχιεο δήηεζεο. Δπνκέλσο ν manager ελφο κνλνπσιίνπ ζα θαζνξίζεη ηε 

παξαγσγή ηνπ ζην ειαζηηθφ ηκήκα ηεο θακπχιεο δήηεζεο θαη φρη ζην αλειαζηηθφ.    

 

7.3.5 Μαθξνρξόληα ηζνξξνπία ηνπ Μνλνπσιεηή 

ην ηέιεην αληαγσληζκφ είρακε αλαθέξεη φηη καθξνρξφληα ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα έρεη 

νχηε θέξδε νχηε δεκίεο (Π =0). Μηα κνλνπσιηαθή επηρείξεζε φκσο καθξνρξφληα ζα 

κπνξνχζε λα έρεη θέξδε ιφγσ ηεο κε δπλαηφηεηαο εηζφδνπ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν. 

ε κηα καθξνρξφληα πεξίνδν ν κνλνπσιεηήο ζα κπνξνχζε λα επεθηείλεη ην κέγεζνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε ζηελ άξηζηε 

απνδνηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ. 

 Απηέο νη ελέξγεηεο γηα επέθηαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο φκσο δελ είλαη 

απαξαίηεηεο λα γίλνπλ απφ ηνλ κνλνπσιεηή ιφγσ ησλ εκπφδησλ εηζφδνπ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

θιάδν. Γειαδή ν κνλνπσιεηήο δελ είλαη απαξαίηεην λα επεθηείλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ έσο φηνπ λα πεηχρεη ην θαηψηαην ζεκείν ηεο θακπχιεο ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο LAC. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νχηε ππάξρεη θάπνηα εγγχεζε 

φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε ζηελ άξηζηε απνδνηηθφηεηα θαη ελψ 

ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ νη δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ πηέδνπλ ηελ 

επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη ζην θαηψηαην ζεκείν ηεο θακπχιεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ 

θφζηνπο (LAC).    (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 ην δηάγξακκα 7.14  απεηθνλίδεηαη ε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιίνπ. ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα έρνπκε ηε θακπχιε δήηεζεο (D), ηε θακπχιε ηεο νξηαθήο 

πξνζφδνπ (MR), ηε καθξνρξφληα θακπχιε κέζνπ θφζηνπο (LAC), ηε καθξνρξφληα θακπχιε 

ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (LMC), ηε βξαρπρξφληα θακπχιε κέζνπ θφζηνπο (SRAC) θαη ηέινο ηε 

βξαρπρξφληα θακπχιε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (SRMC). 
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Γηάγξακκα 7.14 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο καθξνρξόληαο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιίνπ  

  

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιίνπ ζηε 

καθξνρξφληα πεξίνδν είλαη ην ζεκείν ηνκήο ηεο LMC θαη ηεο SRMC (δειαδή εθεί φπνπ 

MR=LMC). Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην θέξδνο αλά κνλάδα πξντφληνο γηα ην κνλνπψιην ζηε 

καθξνρξφληα πεξίνδν είλαη ίζν κε ΑΒ ή PMΓ, ελψ ην ζπλνιηθφ θέξδνο ηνπ κνλνπσιεηή είλαη 

ην εκβαδφλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒPMΓ ην νπνίν ηζνχηαη κε (P-LAC)*Q.    

 Ζ κνλνπσιηαθή δχλακε πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζηελ αγνξά δίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

ηχπν: 

 , φπνπ κε L ζπκβνιίδεηαη ν δείθηεο Lerner θαη 

ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο   

 

 Ο δείθηεο Lerner δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά P-MC, ηφζν κεγάιε δχλακε 

γηα κνλνπψιην έρεη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 
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7.3.6 Παξαδείγκαηα κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδώλ ελόο κνλνπσιίνπ 

Αλάινγα κε ηε θάζε επηρείξεζε ε νπνία έρεη κηα κνλνπσιηαθή δχλακε ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ν θάζε manager κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ κε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. 

 Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη έρνπκε ηνλ manager ελφο κνλνπσιίνπ ην νπνίν παξάγεη έλα 

πξντφλ, έρεη δχν εγθαηαζηάζεηο θαη πσιείηαη ζε κία αγνξά. Τπνζέηνπκε φηη απφ ην πξψην 

εξγνζηάζην παξάγνληαη Q1 κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ θφζηνο C1(Q1) θαη απφ ην δεχηεξν 

εξγνζηάζην παξάγνληαη Q2 κνλάδεο κε θφζηνο C2(Q2). Οη κνλάδεο θαη απφ ηα δχν 

εξγνζηάζηα φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη πσινχληαη ζηελ ίδηα αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπλ 

κηα εληαία ζπλάξηεζε δήηεζεο ε νπνία είλαη P(Q) = P(Q1 + Q2). Άξα ζα έρνπλ θαη εληαία 

ζπλάξηεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηεο νξηαθήο πξνζφδνπ. ε απηή ηε πεξίπησζε ε 

ζπλζήθε εθείλε κε ηελ νπνία ν manager κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνλνπσιίνπ είλαη: MR = MC1 = MC2.    

 Σψξα ζηε πεξίπησζε φπνπ έρνπκε ηνλ manager ελφο κνλνπσιίνπ ην νπνίν θαη πάιη 

παξάγεη έλα πξντφλ, αιιά ην πσιεί ζε δχν αγνξέο, ηφηε έρνπκε δχν ζπλαξηήζεηο δήηεζεο, 

δχν ζπλαξηήζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη δχν ζπλαξηήζεηο νξηαθψλ πξνζφδσλ. Δπνκέλσο ζε 

απηή ηε πεξίπησζε ε ζπλζήθε εθείλε κε ηελ νπνία ν manager κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

θέξδε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνλνπσιίνπ είλαη ε εμήο: MR1 = MR2 = MC.  

 Παξαηεξψληαο ην δεχηεξν φκσο παξάδεηγκα ζα πξνθχςεη ην εμήο εξψηεκα. Πψο είλαη 

δπλαηφλ κία επηρείξεζε ε νπνία παξάγεη ην ίδην πξντφλ λα ην ηηκνινγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζηηο δχν αγνξέο ; ε απηή ηε πεξίπησζε ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ν manager ζα 

επηβάιεη αλψηαηεο ή θαηψηαηεο ηηκέο είλαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. πγθεθξηκέλα φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ειαζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, ηφζν πεξηνξίδνληαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν manager λα επηβάιεηο πςειέο ηηκέο θαη ην αληίζηξνθν.    

 

7.3.7 Σν θπζηθό κνλνπώιην (natural monopoly) 

Σν θπζηθφ κνλνπψιην (natural monopoly) είλαη κία εηδηθή πεξίπησζε ηνπ κνλνπσιίνπ. Όηαλ 

ε αγνξά έρεη κηθξφ κέγεζνο ζε ζρέζε κε ην άξηζην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο 

επηρείξεζεο, δεκηνπξγείηαη ην ‘’θπζηθφ κνλνπψιην’’. ηε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή θάζκαηνο απηφ νδεγεί ζε θζίλνλ κέζν θαη νξηαθφ θφζηνο, δειαδή ζε 
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αχμνπζα απφδνζε θιίκαθαο. ηε πεξίπησζε απηή ε παξαγσγή απφ κηα κφλν επηρείξεζε θαη 

φρη απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο γίλεηαη κε ρακειφηεξν θφζηνο.    (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, θπζηθφ κνλνπψιην έρνπκε φηαλ ε LAC 

θαηέξρεηαη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κφλν κία επηρείξεζε κπνξεί λα επηβηψζεη ζηελ αγνξά 

επηθεξδψο. Δάλ ζα πξνζπαζήζνπλ λα κπνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη άιιεο 

επηρεηξήζεηο, ηφηε ην θφζηνο ζα ήηαλ κεγαιχηεξν απφ φηη αλ ιεηηνπξγνχζε κία επηρείξεζε. 

 

 P 

 D 

 

 Θ Α 

     Η Β LAC    

  Κ Γ Δ  LMC  

 Λ Γ Ε Ζ D 

                    0 MR Q 

 Γηάγξακκα 7.15 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ Φπζηθνύ Μνλνπσιίνπ  

 Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη έλα θπζηθφ κνλνπψιην. Σν ζεκείν ηζνξξνπίαο ζην 

θπζηθφ κνλνπψιην είλαη εθεί πνπ ε LMC ηέκλεη ηε MR, δειαδή ζην ζεκείν Γ (δηάγξακκα 

7.15). 

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε απψιεηα ηεο επεκεξίαο ηνπ θαηαλαισηή ζην θπζηθφ 

κνλνπψιην είλαη ίζε κε ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ  ΑΓΖ. Σα θέξδε πνπ απνθνκίδεη ην θπζηθφ 

κνλνπψιην είλαη ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΘΒΗ.  

 Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγσ ππάξρνπλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο απφ ην θξάηνο γηα ηηο νπνίεο  ην 

θαιχηεξν ζα ήηαλ λα σζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα έρεη P=MC. Βέβαηα απηφ δελ ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη γηαηί ζε απηή ηε πεξίπησζε ην θπζηθφ κνλνπψιην ζα αληηκεηψπηδε δεκηέο, επεηδή ε 

LAC θαηέξρεηαη. ε απηή ηε πεξίπησζε ε δεκία ζα ήηαλ ίζε κε ην εκβαδφλ ηνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ ΚΔΖΛ. Δπνκέλσο, ν ξπζκηζηήο δελ κπνξεί λα επηβάιιεη απηή ηελ αξρή, 

επεηδή κπνξεί λα επλνείηαη ν θαηαλαισηήο αιιά ε επηρείξεζε δελ ζα κπνξέζεη λα επηβηψζεη. 
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 Μηα άιιε ιχζε πνπ ζα κπνξνχζε ε ξπζκηζηηθή αξρή λα εθαξκφζεη, ζηε πεξίπησζε εθείλε 

φπνπ ππνρξεψλεη ην κνλνπψιην λα ζέζεη ηηκέο ίζεο κε ην νξηαθφ θφζηνο, ζα ήηαλ ην θξάηνο 

λα επηδνηνχζε ηε δεκηά, αιιά απηφ ζα ήηαλ άδηθν γηα ηνλ θαηαλαισηή λα θνξνινγεζεί γηα ηε 

δεκηά ηεο επηρείξεζεο πνπ ελδερνκέλσο λα κελ θαηαλαιψλεη θαλ ην πξντφλ πνπ παξάγεη. 

 Γηα ην παξαπάλσ ιφγσ ζηξεθφκαζηε ζε κία δεχηεξε αξρή ε νπνία είλαη λα ζέζεη ε 

επηρείξεζε ηηκή ίζε κε ην καθξνπξφζεζκν κέζν θφζηνο (P = LAC), φπνπ ζε απηή ηε 

πεξίπησζε ηα θέξδε ζα ήηαλ κεδεληθά. Ζ απψιεηα ηεο επεκεξίαο είλαη ίζε κε ην εκβαδφλ ηνπ 

ηξηγψλνπ ΓΕΖ. Με απηφ ην ηξφπν ε ξπζκηζηηθή αξρή βνεζάεη θαη ηνλ θαηαλαισηή αιιά θαη 

ηελ επηρείξεζε λα επηβηψζεη. 

 πκπεξαζκαηηθά ζην θπζηθφ κνλνπψιην έρνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη εληαία ηηκή ε νπνία λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα λα 

δεκηνπξγεί θνηλσληθά βηψζηκεο επηρεηξήζεηο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ νη επηδνηήζεηο απφ ην θξάηνο απαγνξεχνληαη γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο δεκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ νη νηθνλνκνιφγνη Baumol θαη Bradgor παξνπζίαζαλ 

κηα ιχζε άξηζηεο ηηκνιφγεζεο φηαλ ππάξρνπλ πνιιά πξντφληα απφ ηελ επηρείξεζε ε νπνία 

είλαη ε ηηκή Ramsey. Απφ ηελ άιιε κεξηά αλ ε επηρείξεζε παξάγεη έλα κφλν πξντφλ ηφηε ε 

ηηκνιφγεζε Ramsey ηαπηίδεηαη κε ηε ηηκνιφγεζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο , ψζηε ε επηρείξεζε λα 

έρεη Π = 0. 

 ηηο πεξηπηψζεηο φκσο εθείλεο φπνπ νη επηδνηήζεηο επηηξέπνληαη, νη Loeb θαη Magat 

παξνπζίαζαλ ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο νη νπνίνη πεηπραίλνπλ ην άξηζην. Δπέθηαζε ησλ 

ζθέςεσλ απηψλ είλαη ε κε γξακκηθή ηηκνιφγεζε, δειαδή είλαη φηαλ κία επηρείξεζε 

ηηκνινγεί αλάινγα ηηο πνζφηεηεο πνπ αγνξάδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο.    

7.4 Μνλνπσιηαθόο αληαγσληζκόο (Monopolistic competition) 

Ο κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο (monopolistic competition) είλαη εθείλε ε κνξθή αγνξάο ε 

νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ θαη ζην κνλνπψιην. ην κνλνπσιηαθφ 

αληαγσληζκφ ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο φπνπ νη manager πηζηεχνπλ φηη νη δηθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο δελ επεξεάδνπλ ηνπο αληαγσληζηέο ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο. ην κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ νη 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δηαθνξνπνηνχλ ην πξντφλ ηνπο ζηα κάηηα ησλ αγνξαζηψλ κε 

δηαθεκίζεηο, ζπζθεπαζίεο, εκπνξηθά ζήκαηα θιπ. Σα πξντφληα πνπ παξάγνπλ νη επηρεηξήζεηο 

ζην κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ είλαη ζηελά αιιά φρη ηέιεηα ππνθαηάζηαηα κεηαμχ ηνπο. 
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Δπίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή αγνξάο ππάξρεη ειεπζεξία εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηνλ 

θιάδν. 

 Σν γεγνλφο φηη ζηνλ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο 

δίλεη ην ζηνηρείν ηνπ κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα. Γειαδή κία επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη 

ζην κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ φπνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ειαθξψο ην πξντφλ ηεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηε ηηκή ηνπ πξντφληνο ρσξίο 

λα θηλδπλεχεη λα ράζεη φιε ηε πειαηεία ηεο, ην νπνίν ζα ζπλέβαηλε ζην ηέιεην αληαγσληζκφ. 

 ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηελ αγνξά ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ ηφζν ζηε 

βξαρπρξφληα φζν θαη ζηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία θαζψο επίζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

 

  7.4.1 Βξαρπρξόληα ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ 

Ζ βξαρπρξφληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο ε νπνία βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ δε δηαθέξεη απφ ηε βξαρπρξφληα ηζνξξνπία ηεο κνλνπσιηαθήο επηρείξεζεο.   

Ζ βξαρπρξφληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο ππφ θαζεζηψο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ, 

επηηπγράλεηαη φηαλ ην βξαρπρξφλην νξηαθφ θφζηνο εμηζσζεί κε ηελ νξηαθή πξφζνδν 

(MC=MR), ε νπνία είλαη ε ίδηα ζπλζήθε ε νπνία ηζρχεη θαη γηα ηε κνλνπσιηαθή επηρείξεζε. 

(Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 Ζ ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν απεηθνλίδεηαη 

ζην δηάγξακκα 7.16. Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ζέηεη ηηκή P θαη ην επίπεδν 

παξαγσγήο ζα είλαη Q ηα νπνία κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ηεο, αθνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν παξαγσγήο έρνπκε MC = MR θαη επηπιένλ φπσο παξαηεξνχκε ε ηηκή ππεξβαίλεη ην 

κέζν θφζηνο. 

  Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ην αλά κνλάδα θέξδνο ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ην παξαθάησ 

δηάγξακκα είλαη ε δηαθνξά ΑΒ, δειαδή αλ απφ ηε ηηκή αθαηξέζνπκε ην κέζν θφζηνο (P-AC). 

Δλψ ηα ζπλνιηθά θέξδε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε είλαη ίζα κε ην εκβαδφλ ΑΒΓP, 

δειαδή: Π= (P-AC)*Q.   
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 Γηάγξακκα 7.16 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε βξαρπρξόληαο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ  

 

  7.4.2 Μαθξνρξόληα ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ 

 ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ, παξαηεξνχκε φηη ε 

πεξαηηέξσ θεξδνθφξα πνξεία ηεο επηρείξεζεο, ζα πξνζειθχζεη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν 

λένπο αληαγσληζηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πιένλ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζα κεησζνχλ αθνχ 

πιένλ ζα αλαγθαζηεί λα ηα κνηξαζηεί κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Δπνκέλσο ηα θέξδε ζα 

κεηψλνληαη έσο φηνπ ε θακπχιε δήηεζεο (D) λα γίλεη εθαπηφκελε κε ηε θακπχιε ηνπ κέζνπ 

θφζηνπο (AC) κέρξηο φηνπ λα έρνπκε κεδεληθά θέξδε (Π = 0).    

 Σν δηάγξακκα 7.17 καο δείρλεη ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία κηαο επηρείξεζεο ε νπνία 

βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ζε απηή ηε 

πεξίπησζε ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ζε ζεκείν ην νπνίν είλαη 

αξηζηεξφηεξα απφ ην θαηψηαην ζεκείν ηεο θακπχιεο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο 

θαη ε ηηκή είλαη ίζε κε ηε θακπχιε ηνπ κέζνπ καθξνπξφζεζκνπ θφζηνπο, ην νπνίν ην 

ζπλαληάκε θαη ζηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε επίζεο φηη ε ηηκή είλαη δηαθνξεηηθή απφ ην νξηαθφ θφζηνο 

(P=MC).  
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Γηάγξακκα 7.17 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε καθξνρξόληαο ηζνξξνπίαο ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ 

 ηε καθξνρξφληα πεξίνδν ηφζν ζην κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ φζν θαη ζην ηέιεην 

αληαγσληζκφ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα έρεη νχηε θέξδε νχηε δεκίεο ιφγσ ηεο ειεπζεξίαο 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν.   

  7.4.3 ηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο ζην κνλνπσιηαθό 

αληαγσληζκό 

ε έλα κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθφ θιάδν, γηα ην ιφγν φηη νη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ζε αληίζεζε κε έλα θιάδν πνπ βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ, ν κφλνο ιφγνο φπνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηνλ φπνην έιεγρν ησλ ηηκψλ ηνπο 

είλαη φηη νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ηα πξντφληα δηαθνξνπνηεκέλα. Ζ δήηεζε ηνπ πξντφληνο 

κηαο επηρείξεζεο είλαη ιηγφηεξν ειαζηηθή φηαλ νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ηα πξντφληα ησλ 

άιισλ επηρεηξήζεσλ σο θαθά ππνθαηάζηαηα ηνπ πξντφληνο απηνχ θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε 

ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην ελδερφκελν απνθφκηζεο θεξδψλ.  (M. R. Baye,  2010) 

 Γηα ην παξαπάλσ ιφγσ ν manager ν νπνίνο δηεπζχλεη κία επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη 

ππφ θαζεζηψο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή λα πξνζπαζήζεη λα δηαθνξνπνηήζεη κε ηέηνην ηξφπν ην πξντφλ ηνπ ψζηε λα πείζεη 

ηνπο θαηαλαισηέο φηη ην δηθφ ηνπ πξντφλ ππεξέρεη ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά. 

 Οη δχν ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο, ψζηε λα πείζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο φηη ηα πξντφληα 
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ηνπο είλαη θαιχηεξα απφ απηά πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο είλαη: α) νη κνλνπσιηαθά 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο λα δαπαλνχλ ζεκαληηθά πνζά ζε δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο θαη    

β) νη επηρεηξήζεηο ζε κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο ζπρλά εηζάγνπλ λέα πξντφληα 

ζηελ αγνξά γηα λα δηαθνξνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηα πξντφληα ηνπο απφ ηα αληαγσληζηηθά.    

(M. R. Baye, 2010)            

 Όζν αθνξά ηε πξψηε ζηξαηεγηθή νη εθζηξαηείεο απηέο εκπεξηέρνπλ ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε 

ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα δηαθνξνπνηήζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε κάξθα ηεο επηρείξεζεο ηνπ, απφ ηηο αληίζηνηρεο κάξθεο φπνπ πσινχλ νη 

αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. Αλ ηειηθά ε επηρείξεζε θαηαθέξεη λα έρεη κία απνηειεζκαηηθή 

ζπγθξηηηθή δηαθήκηζε, ηφηε κπνξεί λα θαηαθέξεη λα πείζεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα 

αγνξάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα αθξηβφηεξα. Απηή ε επηπιένλ αμία ηελ νπνία πξνζζέηεη κηα 

επηρείξεζε ζην πξντφλ ηεο νλνκάδεηαη ‘’αμία ηεο κάξθαο’’.   

 Έλαο manager ν νπνίνο δηεπζχλεη κία επηρείξεζε ππφ θαζεζηψο κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ γηα λα κπνξέζεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 

ζνβαξά ππφςε ηνπ πφζν ζα είλαη ε δαπάλε γηα ηε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ην νπνίν 

παξάγεη. Έλαο απιφο θαλφλαο ν νπνίνο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ manager ζην λα πάξεη ηε 

ζσζηή απφθαζε είλαη φηη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ηελ νπνία πσιεί  κηα επηρείξεζε 

ζεσξείηαη φηη απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο ηηκήο ηεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ δαπαλψλ ηεο γηα 

δηαθήκηζε. Δπηπιένλ ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ θζίλνπζεο νξηαθέο απνδφζεηο ησλ δαπαλψλ γηα 

δηαθήκηζε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πέξα απφ έλα ζεκείν, δηαδνρηθέο ηζφπνζεο απμήζεηο ησλ 

θνλδπιίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα δηαθήκηζε, ζα απνθέξνπλ φιν θαη κηθξφηεξεο απμήζεηο ησλ 

πσιήζεσλ .      ( Edwin Mansfield, 1996) 

 Όζν αθνξά ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή, δειαδή ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά γηα 

πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ, πεξηιακβάλεη 

φρη κφλν ηα ‘’λέα, βειηησκέλα’’ πξντφληα, αιιά θαη ηέιεηα δηαθνξεηηθέο ζεηξέο πξντφλησλ. 

Δπηπιένλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη νη κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο 

πηζαλφλ λα επηρεηξήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαθεκίζνπλ λέα πξντφληα ηα νπνία 

θαιχπηνπλ εηδηθέο αλάγθεο ζηελ αγνξά. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ε νπνία νλνκάδεηαη κάξθεηηλγθ 

εκπνξηθψλ ‘’γνληψλ’’ εκπεξηέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζε κηα εηδηθή 

νκάδα θαηαλαισηψλ. (M. R. Baye,  2010) 

 Μηα επηρείξεζε ε νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα αληαγσληζηεί ηηο άιιεο δηαθνξνπνηψληαο ηα 

πξντφληα ηεο, ζα πξνζπαζήζεη λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πξνζθέξνληαο έλα 
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πξντφλ ζηνπο θαηαλαισηέο ην νπνίν λα έρεη αλψηεξε πνηφηεηα, λα είλαη θαηλνηφκν, θαζψο 

επίζεο λα αληαπνθξίλεηαη κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε 

ζρέζε κε ην αληαγσληζηηθφ πξντφλ. Αλ ν manager θαηαθέξεη λα δηαθνξνπνηήζεη ην πξντφλ 

ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ηφηε ζα έρεη πεηχρεη λα παξάγεη θάηη μερσξηζηφ ζηα κάηηα ησλ 

θαηαλαισηψλ νη νπνίνη ζα είλαη δηαηηζέκελνη λα δαπαλήζνπλ αθφκα θαη έλα κεγάιν πνζφ γηα 

ηελ αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ (δηαθνξνπνηεκέλνπ) πξντφληνο. Σέηνηα παξαδείγκαηα 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο παξάγνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ θαη έρνπλ θαηαθέξεη λα 

απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ είλαη ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία Mercedes, ε σξνινγνπνηία Χmega θαη πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο. 

 Δπηπιένλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο κπνξεί λα 

εζηηάζεη θαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ έλα ηππνπνηεκέλν πξντφλ, αιιά 

λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο κεηά ηε πψιεζε ηνπ πξντφληνο. 

 αθψο θαη έλαο manager ν νπνίνο έρεη απνθαζίζεη λα ιεηηνπξγεί ηελ επηρείξεζε ηνπ κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα αγλνεί θαη ην θφζηνο. 

Απηφ επεηδή ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα δεηάεη έλα θαηλνηφκν θαη αλψηεξα πνηνηηθά πξντφλ 

αιιά ηείλεη θαη ζε κηα επαηζζεζία σο πξνο ηηο ηηκέο. Γηα απηφ ην ιφγν ν manager πξέπεη λα 

θάλεη πξνζπάζεηεο θαη λα βξεη λέεο κεζφδνπο ψζηε λα θαηαθέξεη λα κεηψζεη ην θφζηνο. Όκσο 

ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο ην νπνίν παξάγεη ζε 

ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είλαη εηο βάξνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ, επεηδή ηφηε νη θαηαλαισηέο ζα 

ζηξαθνχλ πξνο ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη έηζη ζα ραζεί νπνηνδήπνηε πιενλέθηεκα πνπ 

είρε θαηαθέξεη λα απνθηήζεη ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή. Γηα ηνλ 

παξαπάλσ ιφγσ ε δηαθνξνπνίεζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμέιεγθηε αιιά λα βξίζθεηαη ζε 

ινγηθά πιαίζηα, θαζψο επίζεο θαη λα εθαξκφδεηαη ε ζσζηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή απφ ηνλ 

manager ηεο επηρείξεζεο.                          

 Δλ θαηαθιείδη, έλαο manager ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κηα ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε ζρεδηάδνληαο καθξνπξφζεζκα λέα πξντφληα ηα νπνία ζα 

ζπλερίζνπλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ θέξδε θαη λα κελ επαλαπαχεηαη επεηδή ελδερνκέλσο λα ράζεη 

κειινληηθά ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ έρεη έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ πνπ πηζαλφλ λα 

ηνλ νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Απηφ 

επεηδή ε επηρείξεζε ε νπνία ρξεζηκνπνίεη ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή θηλδπλεχεη απφ ηε κίκεζε 

ηνπ πξντφληνο ηεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν.      

Βέβαηα ζε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη φηαλ νη αληαγσληζηέο κηκεζνχλ κηα 
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ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηφηε ζε απηή ηε πεξίπησζε νη ίδηνη δελ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο γηα ην δηθφ ηνπο πξντφλ γηαηί απιά ηε κηκνχληαη. Γηα λα κπνξέζεη ν manager 

λα πξνζηαηέςεη ηελ επηρείξεζε ηνπ απφ ηελ ελδερφκελε κίκεζε ησλ αληαγσληζηψλ ζα πξέπεη 

λα βξεη δηάθνξεο κεζφδνπο φπσο γηα παξάδεηγκα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ηα νπνία ζα ηνλ 

πξνζηαηέςνπλ απφ ηελ δηάζεζε γηα κίκεζε ησλ αληαγσληζηψλ.                  

 

  7.4.4 Γηαθνξά ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ θαη ηνπ ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνύ ζηε καθξνρξόληα ηζνξξνπία 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζε κηα καθξνρξφληα πεξίνδν κηα επηρείξεζε ε νπνία είλαη είηε 

ηειείσο αληαγσληζηηθή είηε βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ δελ έρεη νχηε 

θέξδε νχηε δεκίεο (Π = 0), ιφγσ ηεο ειεπζεξίαο εηζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν. 

 Ζ βαζηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κνξθψλ αγνξάο, είλαη φηη ζηνλ 

ηέιεην αληαγσληζκφ ε επηρείξεζε καθξνρξφληα ιεηηνπξγεί ζην θαηψηαην ζεκείν ηεο LAC 

(θακπχιε καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο), δειαδή απηφ ζεκαίλεη ε επηρείξεζε έρεη ηε 

θαιχηεξε απφδνζε ζηε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία.  

 Αληίζεηα φηαλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ, γηα 

ηνλ ιφγν φηη ν αληαγσληζκφο ζε έλαλ ηέηνην θιάδν δελ είλαη ηφζν έληνλνο φζν ζηνλ ηέιεην 

αληαγσληζκφ, απηφ ηεο επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζην θνκκάηη εθείλν ηεο θακπχιεο ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο (LAC), ην νπνίν θαηέξρεηαη θαη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε δελ αμηνπνηεί πιήξσο ηε παξαγσγηθφηεηα ηεο (φπσο γίλεηαη θαη ζην κνλνπψιην).   

 Σε δηαθνξά απηή, δειαδή κεηαμχ ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαη ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ 

κπνξνχκε λα ηε δνχκε δηαγξακκαηηθά ζηε παξαθάησ απεηθφληζε. 

   Παξαηεξνχκε ινηπφλ ζην δηάγξακκα 7.18 φηη έρνπκε δχν θακπχιεο δήηεζεο. Ζ θακπχιε 

D1 είλαη ε θακπχιε εθείλε ηεο επηρείξεζεο ε νπνία βξίζθεηαη ζην ηέιεην (ή πιήξε) 

αληαγσληζκφ, ελψ ε θακπχιε D2 είλαη ε θακπχιε ηεο επηρείξεζεο ε νπνία βξίζθεηαη ππφ 

θαζεζηψο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηέινο έρνπκε θαη ηε θακπχιε ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ κέζνπ θφζηνπο (LAC).       
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Γηάγξακκα 7.18 

Γηαθνξά ηνπ κνλνπσιηαθνύ αληαγσληζκνύ θαη ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνύ ζηε 

καθξνρξόληα ηζνξξνπία 

 Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ ηέιεην θαη ζηνλ 

κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ φπσο είρακε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ζην 

ηέιεην αληαγσληζκφ ε επηρείξεζε καθξνρξφληα έρεη θαιχηεξε απφδνζε ιεηηνπξγίαο ζην 

θαηψηαην ζεκείν ηεο LAC, ελψ αληίζεηα φηαλ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο 

κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ ιεηηνπξγεί ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο LAC, ην νπνίν θαηέξρεηαη 

θαη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε δελ αμηνπνηεί πιήξσο ηε παξαγσγηθφηεηα ηεο. 

 Σέινο, ην θφζηνο ην νπνίν πθίζηαηαη ε θνηλσλία (θαη ζην κνλνπψιην θαη ζηνλ ηέιεην 

αληαγσληζκφ), δξνπλ εηο βάξνο ηεο επεκεξίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο.   

 

7.5 Οιηγνπώιην (Oligopoly) 

Δίλαη ινγηθφ φηη ζε αγνξέο φπνπ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο πσιεηψλ φπσο είλαη νη 

ηέιεηεο θαη νη κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθέο αγνξέο, νη πσιεηέο δελ πηζηεχνπλ φηη ε 

ηηκνιφγεζε ή νη ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ γηα ηε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ηνπο ζα 

επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο ή ηνλ φγθν παξαγσγήο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Όκσο ζε κηα αγνξά ε 

νπνία απνηειείηαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, είλαη πνην ινγηθφ λα αλακέλεηαη φηη ε 
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ηηκνιφγεζε θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο θάζε κίαο επηρείξεζεο ζα επεξεάζεη ηε ηηκνιφγεζε θαη 

ηηο απνθάζεηο γηα ην πξντφλ ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο κηα αγνξά ζηελ 

νπνία νη ελέξγεηεο ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηε 

ζπλνιηθή αγνξά νλνκάδεηαη νιηγνπψιην.    (David Besanko et al.,2007)  

 Σν θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νιηγνπσιίνπ είλαη ε ζηξαηεγηθή αιιειεμάξηεζε. 

Γειαδή, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε ηεο θάζε επηρείξεζεο εμαξηψληαη φρη κφλν απφ ηηο 

επηινγέο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη απφ ηηο επηινγέο ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

αγνξά. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγσ, είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξίζεη θαλείο πνηεο επηινγέο πξέπεη 

λα θάλεη κηα επηρείξεζε ρσξίο λα πξνζδηνξίζεη πνηεο απηή πηζηεχεη φηη είλαη νη επηινγέο ησλ 

άιισλ επηρεηξήζεσλ.     (Ν. Βέηηαο, Γ. Καηζνπιάθνο, 2004) 

 Σν νιηγνπψιην (oligopoly) είλαη κηα κνξθή αγνξάο ε νπνία βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ 

κνλνπσιίνπ θαη ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

νιηγνπσιίνπ είλαη ηα εμήο: 

 ηελ αγνξά ηνπ νιηγνπσιίνπ ππάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο απεπζχλνληαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ. 

 Τπάξρεη κηα έληνλε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ manager ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Τπάξρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά εκπφδηα ηα νπνία δπζθνιεχνπλ ηελ είζνδν λέσλ 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. 

 Μηα επηρείξεζε ε νπνία είλαη νιηγνπψιην κπνξεί λα παξάγεη έλα πξντφλ ην νπνίν λα 

είλαη νκνηνγελέο φπνπ ζε απηή ηε πεξίπησζε ην νιηγνπψιην νλνκάδεηαη θαζαξφ 

νιηγνπψιην (pure oligopoly), ή λα παξάγεη έλα πξντφλ δηαθνξνπνηεκέλν φπνπ ζε απηή 

ηε πεξίπησζε ην νιηγνπψιην νλνκάδεηαη δηαθνξνπνηεκέλν νιηγνπψιην (differentiated 

oligopoly).    (Γ. Κψηηεο θαη Α. Πεηξάθε-Κψηηε, 2008)   

 πλήζσο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά θπκαίλεηαη πεξίπνπ 

κεηαμχ δχν θαη δέθα επηρεηξήζεσλ. Ζ δηεχζπλζε κηαο επηρείξεζεο ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ 

θαζεζηψο νιηγνπσιίνπ είλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηνλ manager ηεο. Ο βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη 

ζε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά ππάξρνπλ ιίγεο επηρεηξήζεηο θαη ν manager ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηελ πηζαλή επίπησζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Δπηπιένλ, νη ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ ζα 

έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο ηνπ manager. Γηα ην ιφγν φηη ε κνξθή ηνπ 

νιηγνπσιίνπ είλαη αξθεηά πνιχπινθε δελ ππάξρεη έλα εληαίν ππφδεηγκα ην νπνίν λα 

εθαξκφδεηαη ζε φια ηα νιηγνπψιηα.    (M. R. Baye, 2010) 
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 ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ηζνξξνπία ηνπ νιηγνπσιίνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ζηα ππνδείγκαηα Sweezy, Cournot, Stackelberg θαη Bertrand ψζηε λα 

θαηαλνήζνπκε πσο επηδξνχλ ζηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ν manager απφ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ππνδείγκαηα Cournot (φπνπ νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη κε 

βάζε ηε πνζφηεηα) θαη Bertrand (φπνπ εδψ νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο) 

θαη ζε πνηεο επηρεηξήζεηο ηαηξηάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα.  

 7.5.1 Ηζνξξνπία ζην νιηγνπώιην 

Θα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε σο ηζνξξνπία ζην νιηγνπψιην ηε θαηάζηαζε εθείλε ηελ νπνία 

αθνχ νξηζζεί ε ηηκή θαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε, δελ ππάξρεη 

θαλέλα φθεινο ε επηρείξεζε λα απνκαθξπλζεί απφ απηή ηε ζέζε. Ζ ηζνξξνπία απηή ζην 

νιηγνπψιην εμεηάδεηαη κε δχν κεζφδνπο: α) ηελ ηζνξξνπία θαηά Nash θαη β) ηελ αλάιπζε ηεο 

επηθξαηνχζαο ζηξαηεγηθήο.    (Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 α) Η ηζνξξνπία θαηά Nash (Nash equilibrium): ηελ ηζνξξνπία θαηά Nash έρνπκε ην 

ζχλνιν φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ εθείλσλ θηλήζεσλ πνπ θάλνπλ νη manager ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ψζηε θαλέλαο λα κελ έρεη θίλεηξν λα κεηαβάιιεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ, κε δεδνκέλε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ αληηπάινπ ηνπ.  

 β) Η αλάιπζε ηεο επηθξαηνύζαο ζηξαηεγηθήο (dominant strategy): ηελ αλάιπζε ηεο 

επηθξαηνχζαο ζηξαηεγηθήο ν manager θάλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ 

αδηαθνξψληαο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ. 

 Ο manager ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη άκεζα φιεο ηηο κεηαβνιέο πνπ 

επεξεάδνπλ ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο, επεηδή ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη φρη κφλν 

απφ ην δηθφ ηεο πξντφλ αιιά θαη απφ ην αληαγσληζηηθφ, δειαδή ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ησλ 

αληηπάισλ ηεο ιφγσ ηεο έληνλεο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο φκσο 

δελ κπνξεί κε αθξίβεηα λα πξνβιέςεη ιφγσ ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αβεβαηφηεηαο φπνπ ππάξρεη ζην 

νιηγνπψιην.    (Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 Ζ ηζνξξνπία θαηά Nash, θαζψο επίζεο θαη ε επηθξαηνχζα ζηξαηεγηθή ζα αλαιπζνχλ 

πεξηζζφηεξν ζε επφκελν θεθάιαην θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο ησλ 

παηγλίσλ φπνπ ζα δνχκε δηάθνξα ππνζεηηθά παξαδείγκαηα γηα ην πνηέο ζα είλαη νη θαιχηεξεο 

ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηνπ manager φπνπ ζα επηθέξνπλ κεγαιχηεξα θέξδε ζηελ επηρείξεζε.   
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 Σψξα ζην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη έλα παξάδεηγκα νιηγνπσιηαθήο 

αιιειεμάξηεζεο (δηάγξακκα 7.19). 

 

    P 
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 Β  

 

   P0 Α 

 D2 

 0 D1          Q 

 Q0 

 

 Γηάγξακκα 7.19 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε νιηγνπσιηαθήο αιιειεμάξηεζεο 

 ην δηάγξακκα 7.19 παξαηεξνχκε δχν θακπχιεο δήηεζεο (D1, D2 ), δειαδή ππνζέηνπκε 

φηη ππάξρνπλ δχν επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ηνπ νιηγνπσιίνπ. Δπηπιένλ ππνζέηνπκε φηη ε 

πξψηε επηρείξεζε ε νπνία έρεη θακπχιε δήηεζεο D1, πηζηεχεη φηη νη αληαγσληζηέο ηεο 

αληηδξνχλ ζε θάζε δηθή ηεο θίλεζε, ελψ ε δεχηεξε επηρείξεζε ε νπνία έρεη θακπχιε δήηεζεο 

D2 ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη φπνηεο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο θάλεη ε ίδηα, νη αληαγσληζηέο 

ηεο (δειαδή ε πξψηε επηρείξεζε) ζα παξακείλνπλ αδξαλήο. 

 Αξρηθά έρνπκε ηηκή P0 θαη πνζφηεηα Q0. Αλ ε πξψηε επηρείξεζε κεηψζεη ηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ηεο, θαη αλ ε αληαγσλίζηξηα  δεχηεξε επηρείξεζε παξακείλεη αδξαλήο, ηφηε ζε 

απηή ηε πεξίπησζε ε πξψηε επηρείξεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα πνπιήζεη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Αλ φκσο ε δεχηεξε επηρείξεζε αληηδξάζεη ζέηνληαο θαη απηή 

κηθξφηεξε ηηκή ζην δηθφ ηεο πξντφλ, ηφηε ε πξψηε ζα έρεη πεξηνξηζκέλε δήηεζε ηνπ 

πξντφληνο.  

 πγθεθξηκέλα εάλ ε δεχηεξε επηρείξεζε δελ ιάβεη ππφςε ηεο κείσζε ηεο ηηκήο (δειαδή 

φηαλ ε πξψηε επηρείξεζε ζέζεη ηηκή θάησ απφ ηελ P0 ), ηφηε νη δεηνχκελεο πνζφηεηεο ζα 
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είλαη ίζεο κε φζν ιέεη ε δεχηεξε θακπχιε δήηεζεο (D2).  Αλ φκσο νη αληαγσληζηέο (δεχηεξε 

επηρείξεζε) ιακβάλεη ππφςε ηεο κηα ελδερφκελε αχμεζε ηεο ηηκήο πάλσ απφ P0 ηεο πξψηεο 

επηρείξεζεο ηφηε ε δήηεζε ζα δηακνξθσζεί φζν ιέεη ε πξψηε θακπχιε δήηεζεο (D1). ε απηή 

ηε πεξίπησζε ηφηε ε θακπχιε δήηεζεο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ε ΓΑD2.      

 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε εάλ ππνζέζνπκε φηη ν manager ηεο επηρείξεζεο έζεηε κηθξφηεξε 

ηηκή θαη πίζηεπε φηη νη αληαγσληζηέο ζα αληηδξάζνπλ κε αληίπνηλα, αιιά δελ αληηδξάζνπλ 

εάλ ν manager πξνβεί ζε κηα αχμεζε ηεο ηηκήο, ηφηε ε θακπχιε δήηεζεο πνπ δηακνξθψλεηαη 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε είλαη ε ΒΑD1.       

 πκπεξαζκαηηθά δηαπηζηψλνπκε φηη ε θακπχιε δήηεζεο ηεο επηρείξεζεο εθείλεο ε νπνία 

δξα ζην πιαίζην ηνπ νιηγνπσιίνπ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

θηλήζεηο πνπ θάλνπλ νη αληαγσληζηέο νη νπνίνη ππάξρνπλ ζηνλ θιάδν θαη νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή.      

7.5.2 Σν νιηγνπώιην Sweezy 

Σν νιηγνπψιην Sweezy είλαη ην πξψην απφ ηα ηέζζεξα κνληέια κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε 

ζηε παξνχζα εξγαζία θαη κε ηα νπνία ζα εμεηάζνπκε ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηδξάζνπλ 

νη αληαγσληζηέο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ή ησλ πνζνηήησλ κηαο επηρείξεζεο θαη πσο ζα 

θαηαθέξεη ν manager πνπ ηε δηεπζχλεη λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο (Max Π).  

 Σν 1939 ν P. Sweezy ρξεζηκνπνίεζε ηελ ‘’ηεζιαζκέλε θακπχιε δήηεζεο’’, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηζνξξνπία ζηηο νιηγνπσιηαθέο αγνξέο, ρσξίο φκσο λα εξκελεχζεη, κε 

πνην ηξφπν θαζνξίδεηαη ε ηηκή ζην ζεκείν ζιάζεο ηεο θακπχιεο δήηεζεο. Σν ππφδεηγκα 

Sweezy βαζίδεηαη ζηε ππφζεζε φηη αλ ν manager κηαο νιηγνπσιηαθήο επηρείξεζεο πξνβεί ζε 

κηα κείσζε ηεο ηηκήο, νη αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο ζα κεηψζνπλ θαη απηέο ηελ ηηκή ηνπο 

σο αληίπνηλα, ελψ ζε κηα αχμεζε ηεο ηηκήο απφ ηελ επηρείξεζε δελ ζα απμήζνπλ ηελ ηηκή νη 

άιιεο επηρεηξήζεηο.     (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 χκθσλα κε ηνλ (M. R. Baye, 2010), έλαο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη σο νιηγνπψιην Sweezy 

φηαλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Τπάξρνπλ ιίγεο επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά νη νπνίεο εμππεξεηνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ 

θαηαλαισηψλ. 

 Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ παξάγνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. 
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 Κάζε επηρείξεζε πηζηεχεη φηη νη αληαγσληζηέο ηεο ζα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο 

αληηδξψληαο ζε κηα κείσζε ηεο ηηκήο, αιιά δελ ζα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο 

αληηδξψληαο ζε κηα αχμεζε ησλ ηηκψλ. 

 Σέινο, ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά.  

 Σν νιηγνπψιην Sweezy παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 7.20. 
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 Γηάγξακκα 7.20 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε νιηγνπσιίνπ Sweezy 

 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 7.20 (νιηγνπψιην Sweezy) ν manager ηεο επηρείξεζεο πηζηεχεη 

φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη φηη νη αληαγσληζηέο ζα αθνινπζήζνπλ νπνηαδήπνηε κείσζε 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο ηηκέο (σο αληίπνηλα), αιιά δελ ζα αθνινπζήζνπλ ζηηο απμήζεηο ηηκψλ. 

Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ε θακπχιε δήηεζεο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ε ΒΑD1. 

 Γηα ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ P0, ε θακπχιε δήηεζεο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ε D2. Ζ νξηαθή 

πξφζνδνο ηεο D2 ζα είλαη ε MR2. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή γηα ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 

P0, ε θακπχιε δήηεζεο ζα είλαη ε D1 θαη ε νξηαθή ηεο πξφζνδνο ζα είλαη ε MR1. Δπνκέλσο 

αξρηθά ε θακπχιε ηεο νξηαθήο πξνζφδνπ είλαη ε MR2. ην Q0 ε επηρείξεζε θάλεη άικα πξνο 

ηα θάησ ζηε θακπχιε ησλ νξηαθψλ εζφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ D1. Άξα ε θακπχιε ησλ 

νξηαθψλ εζφδσλ (MR) ηνπ νιηγνπσιίνπ Sweezy είλαη ε ΒΓΓΔ. 
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 ην νιηγνπψιην Sweezy ν manager κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

ζην ζεκείν εθείλν φπνπ MR = MC θαη ε ηηκή ε νπνία κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο είλαη ε κέγηζηε 

ηηκή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ νη θαηαλαισηέο γηα απηφ ην επίπεδν παξαγσγήο. 

 Δπηπιένλ ζην νιηγνπψιην Sweezy παξαηεξνχκε φηη ζην εχξνο ΓΓ νη κεηαβνιέο ηνπ 

νξηαθνχ θφζηνπο δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν παξαγσγήο ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο θαη 

ην νπνίν είλαη αληίζεην κε φηη ζπκβαίλεη ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ, ζην κνλνπψιην θαη ζην 

κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ φπνπ εθεί έρνπκε αχμεζε ηεο παξαγσγήο φηαλ κεηψλνληαη ηα 

νξηαθά θφζηε. 

 ε έλα νιηγνπψιην Sweezy, νη manager ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ θίλεηξν λα κελ 

κεηαβάιινπλ ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα νξηαθά θφζηε 

παξακέλνπλ ζε έλα δεδνκέλν εχξνο. Ο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ππφζεζε φηη νη 

αληαγσληζηέο ζα αθνινπζήζνπλ ζηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, αιιά δελ ζα αθνινπζήζνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ ηηκψλ. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο νιηγνπσιίνπ δελ ζέινπλ λα κεηαβάιινπλ ηηο ηηκέο ηνπο ιφγσ ηεο επίπησζεο ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Μνινλφηη ζην 

ππφδεηγκα Sweezy έρεη αζθεζεί θξηηηθή γηα ην ιφγν φηη δελ εμεγεί πσο ν θιάδνο θαλνλίδεη 

ηελ αξρηθή ηηκή P0 ε νπνία πξνθαιεί ζηξέβισζε ζηε θακπχιε δήηεζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο, 

παξφια απηά καο δείρλεη φηη νη ζηξαηεγηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη 

πεπνηζήζεηο πνπ έρεη έλαο manager ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ αληαγσληζηψλ κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζνβαξή επίπησζε ζε απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο.    (Michael R. Baye, 2010)      

 πκπεξαζκαηηθά, ην ππφδεηγκα απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ manager αλ ε εκπεηξία πνπ 

έρεη ηνπ ιέεη φηη νη αληαγσληζηέο ηνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζε κεηψζεηο ηηκψλ θαη φρη ζε 

απμήζεηο, ηφηε πηζαλφλ ην ππφδεηγκα Sweezy λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν manager ην νπνίν ζα ηνλ νδεγήζεη ζην λα πάξεη ηηο θαιχηεξεο απνθάζεηο γηα 

ην πνηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα εθαξκφζεη ζηελ επηρείξεζε ηνπ.    

7.5.3 Σν νιηγνπώιην Cournot 

Σν ππφδεηγκα ηνπ Cournot είλαη έλα απφ ηα πξψηα κνληέια γηα ηελ αγνξά ηνπ νιηγνπσιίνπ, 

ην νπνίν αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Augustin Cournot ην 1835 θαη ην νπνίν αληαγσλίδεηαη κε 

βάζε ηηο πνζφηεηεο. Ο Cournot αξρηθά εμέηαζε κία αγνξά ζηελ νπνία ππήξραλ κφλν δχν 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ ηαπηφζεκα πξντφληα, έηζη ψζηε λα είλαη αλαγθαζκέλεο λα 

ρξεψλνπλ ηηο ίδηεο ηηκέο. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε κφλε ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο θάζε 
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επηρείξεζεο είλαη ε πνζφηεηα πνπ ζα επηιέμνπλ λα παξάγνπλ (Q1,Q2). Ζ θάζε επηρείξεζε 

αλακέλεη ε δηθή ηεο απφθαζε ζρεηηθά κε ηε παξαγσγή λα έρεη αληίθηππν ζηηο απνθάζεηο ησλ 

αληαγσληζηψλ γηα ηε δηθή ηνπο παξαγσγή. Γηα απηφ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη επηρεηξήζεηο 

δεζκεχνληαη λα παξάγνπλ, ζέηνπλ νπνηαδήπνηε ηηκή, ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο είλαη 

πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο (Q1+Q2).  ε απηή ηε πεξίπησζε ην 

επαπμεηηθφ θφζηνο (incremental costs) είλαη κεδεληθφ.    (David Besanko et al.,2007) 

 χκθσλα κε ηνλ  (Michael R. Baye, 2010), έλαο θιάδνο είλαη νιηγνπψιην Cournot αλ: 

 Τπάξρνπλ ιίγεο επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά εμππεξεηψληαο πνιινχο θαηαλαισηέο. 

 Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξάγνπλ είηε νκνηνγελή είηε δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. 

 Κάζε επηρείξεζε πηζηεχεη φηη νη αληαγσληζηέο ηεο ζα δηαηεξήζνπλ ηε παξαγσγή ηνπο 

ζηαζεξή φηαλ απηή κεηαβάιιεη ηε παξαγσγή ηεο. 

 Σέινο, ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ιφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ. 

 Δπνκέλσο, ην ππφδεηγκα Cournot εθαξκφδεηαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

παξάγνπλ είηε νκνηνγελή είηε δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα ζε αληίζεζε κε ην ππφδεηγκα 

Sweezy ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε έλα θιάδν φπνπ νη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ κφλν 

δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. Δπηπιένλ, ζην ππφδεηγκα Cournot ζε αληίζεζε κε ην ππφδεηγκα 

Sweezy νη manager ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε παξαγσγή θαη ζεσξνχλ φηη νη 

απνθάζεηο ηνπο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο παξαγσγήο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ. 

 Αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ηα πξντφληα είλαη νκνηνγελή ή δηαθνξνπνηεκέλα ζην ππφδεηγκα 

Cournot, ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ην πξντφλ πνπ ζα επηζπκνχζε ε 

θνηλσλία λα παξαρζεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη δξα ζε βάξνο ηεο επεκεξίαο ηνπ θαηαλαισηή.     

 Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο κία επηρείξεζε ε νπνία αληαγσλίδεηαη ηελ άιιε κε 

βάζε ην ππφδεηγκα Cournot ζεσξεί φηη ζε κηα ελδερφκελε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο νη 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηε δηθή ηνπο παξαγσγή ζηαζεξή. 

Απηφ κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε κε ην παξαθάησ ηχπν:     

 

 Δπνκέλσο ζην νιηγνπψιην Cournot νη δείθηεο αιιειεμάξηεζεο είλαη ίζεο κε ην κεδέλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ελέξγεηεο ηηο νπνίεο θάλεη ν manager ηεο θάζε επηρείξεζεο αθήλνπλ 
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αδηάθνξεο ηηο αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζπλαξηήζεηο 

αληίδξαζεο θαη ζηελ ηζνξξνπία ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot. 

 πλαξηήζεηο αληίδξαζεο (Reaction Functions): Οη ζπλαξηήζεηο αληίδξαζεο δίλνπλ κε ην 

θαιχηεξν ηξφπν απάληεζε ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

θαη ε νπνία θαζνξίδεη ην επίπεδν παξαγσγήο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο κηαο επηρείξεζεο, 

αγλνψληαο γηα ην πνηέο απνθάζεηο ζα πάξνπλ νη αληαγσληζηέο. Μφιηο ε επηρείξεζε πάξεη κηα 

απφθαζε, δελ έρεη θίλεηξν λα αιιάμεη αλ δελ αιιάμεη θάηη θαη ν αληίπαινο.                                             

(S. C. Maurice, C. R. Thomas, 1995)  

 ην δηάγξακκα 7.21 απεηθνλίδνληαη νη ζπλαξηήζεηο αληίδξαζεο ελφο δπνπσιίνπ Cournot. 

πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη ε r1 είλαη ε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο, 

ελψ κε r2 ζπκβνιίδνπκε ηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο. Δπίζεο ην 

επίπεδν παξαγσγήο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο κεηξάηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα, ελψ ην επίπεδν 

παξαγσγήο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο κεηξάηαη ζην θάζεην άμνλα. Σν βέιηηζην επίπεδν 

παξαγσγήο γηα ηε πξψηε επηρείξεζε είλαη εθεί φπνπ ζα εμηζσζνχλ ηα νξηαθά έζνδα κε ην 

νξηαθφ θφζηνο (MR1 = MC1).  Βέβαηα ιφγσ ηνπ δπνπσιίνπ ηα έζνδα ηεο  πξψηεο 

επηρείξεζεο επεξεάδνληαη απφ ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζν απμάλεηαη ε παξαγσγή ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο, ζα νδεγήζεη ζε 

ρακειφηεξε αγνξαία ηηκή φπνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο MR1.  Απφ ην παξαπάλσ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο φπνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

θέξδε ηεο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο. Γειαδή, φηαλ ε 

δεχηεξε επηρείξεζε έρεη κηθξφηεξε παξαγσγή ηφηε ε πξψηε επηρείξεζε ζα έρεη κεγαιχηεξε 

παξαγσγή κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο ηεο θαη ην αληίζηξνθν (δειαδή, κία κεγαιχηεξε 

παξαγσγή ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο, ζα νδεγήζεη ηε πξψηε επηρείξεζε ζε κηα κηθξφηεξε 

παξαγσγή κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο ηεο).   

 Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο είλαη ε ζρέζε ε 

νπνία νξίδεη ην επίπεδν ηνπ πξντφληνο (Q) πνπ κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο ηεο κίαο επηρείξεζεο 

κε δεδνκέλν ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο αληαγσλίζηξηαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα ε 

ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ε εμήο: Q1 = r1(Q2). 

 Οκνίσο ζπκβαίλεη θαη γηα ηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο.        

Γειαδή, ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο φπνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε 

ηεο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν παξαγσγήο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη φηαλ 

ε πξψηε επηρείξεζε έρεη κηθξφηεξε παξαγσγή ηφηε ε δεχηεξε επηρείξεζε ζα έρεη κεγαιχηεξε 
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παξαγσγή κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο ηεο θαη ην αληίζηξνθν. Δπνκέλσο ε ζπλάξηεζε 

αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο ζα είλαη ε εμήο: Q2 = r2(Q1).  

 

        Q2 

 r1 

 

      Q2
M 

Γ  

         Q2
*
 Δ            Α                                      

     Β   r2     

             0               Q1
* 
      Q1

M 
                       Q1 

Γηάγξακκα 7.21 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπλαξηήζεσλ αληίδξαζεο ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot 

 Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 7.21 δηαπηζηψλνπκε φηη αλ ε δεχηεξε επηρείξεζε παξήγαγε 

κεδέλ κνλάδεο, ηφηε ε πξψηε επηρείξεζε ζα κεγηζηνπνηνχζε ην θέξδνο γηα ηε παξαγσγή Q1
M

, 

επεηδή απηφ είλαη ην ζεκείν πάλσ ζηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο r1, νκνίσο φηαλ ε πξψηε 

επηρείξεζε παξάγεη κεδέλ κνλάδεο απφ ην δηθφ ηεο πξντφλ, ηφηε ε δεχηεξε επηρείξεζε ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηεο γηα ηε παξαγσγή Q2
M

 κνλάδσλ απφ ην δηθφ ηεο πξντφλ (ιφγσ 

ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο r2). Σα Q1
M

  θαη   Q2
M

 αληηζηνηρνχλ ζε κνλνπσιηαθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ηε πξψηε θαη ηε δεχηεξε επηρείξεζε αληίζηνηρα.  

 Σψξα εάλ ε δεχηεξε επηρείξεζε παξήγαγε Q2 κνλάδεο απφ ην πξντφλ ηεο, ηφηε ην πξντφλ 

εθείλν ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο ζα είλαη φζν είλαη ε 

ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο (r1), δειαδή Q1
*
. Αληίζηνηρα, εάλ ε πξψηε 

επηρείξεζε παξήγαγε Q1 κνλάδεο απφ ην πξντφλ ηεο, ηφηε ην πξντφλ εθείλν ην νπνίν 

κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο ζα είλαη φζν είλαη ε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο 

ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο (r2), δειαδή Q2
*
. 

  

 
 Δπνκέλσο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ πξντφληνο κε ην νπνίν κεγηζηνπνηείηαη 

ην θέξδνο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξντφληνο κε ην νπνίν κεγηζηνπνηείηαη ην θέξδνο 

ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε αληίδξαζεο ζην ππφδεηγκα ηνπ 

νιηγνπσιίνπ Cournot.    
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   Ηζνξξνπία ππνδείγκαηνο Cournot: Σν ζεκείν Δ ηνπ δηαγξάκκαηνο 7.21, εθεί δειαδή φπνπ 

νη ζπλαξηήζεηο αληίδξαζεο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ηέκλνληαη έρνπκε ην ζεκείν ηζνξξνπίαο 

ζην δπνπψιην Cournot. Γηα λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε ηελ ηζνξξνπία ζην ζπγθεθξηκέλν 

ππφδεηγκα αξρηθά ππνζέηνπκε φηη ε πξψηε επηρείξεζε παξάγεη Q1
M

  κνλάδεο απφ ην πξντφλ 

ηεο. Με δεδνκέλεο ηηο Q1
M

 κνλάδεο πξντφληνο, ην επίπεδν παξαγσγήο εθείλν ην νπνίν 

κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζην ζεκείν Α πάλσ ζηε 

ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο (r2). Με δεδνκέλν πιένλ ην επίπεδν 

παξαγσγήο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο, ην θαηλνχξην επίπεδν παξαγσγήο ην νπνίν ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο πξψηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ίζν κε ην ζεκείν Β ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ r1. Με δεδνκέλν πιένλ ην ζεκείν Β γηα ηε πξψηε επηρείξεζε, ην επίπεδν 

παξαγσγήο εθείλν ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηε παξαγσγή ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο ζα είλαη ην 

ζεκείν Γ ην νπνίν βξίζθεηαη πάλσ ζηελ r2. Απηή ε δηαδηθαζία ζα ζπλερηζηεί έσο φηνπ 

θζάζνπκε ζην ζεκείν Δ (δειαδή ζην ζεκείν ηνκήο ησλ ζπλαξηήζεσλ αληίδξαζεο) θαη εθεί 

ηεξκαηίδεηαη απηή ε δηαδηθαζία. Γειαδή, ζην ζεκείν Δ έρνπκε ηελ ηζνξξνπία Cournot (θαηά 

Nash ηζνξξνπία)  φηαλ ηζρχεη Q1
*
 = Q2

*
. 

  Δπνκέλσο έλαο νξηζκφο πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε γηα ηελ ηζνξξνπία ζην δπνπψιην 

Cournot ζχκθσλα κε ηνλ (M. R. Baye, 2010), είλαη ν εμήο: << Ζ ηνξξνπία Cournot είλαη κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία θακία επηρείξεζε δελ έρεη θίλεηξν λα κεηαβάιιεη ηελ παξαγσγή ηεο 

κε δεδνκέλε ηελ παξαγσγή ηεο άιιεο επηρείξεζεο >>.   

 Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε εμεγήζεη γηα ην ηη είλαη νη ζπλαξηήζεηο αληίδξαζεο ζε έλα 

νιηγνπψιην Cournot θαη έρνπκε αλαιχζεη θαη γηα ηε ηζνξξνπία πνπ ππάξρεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα. ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο ζα αζρνιεζνχκε κε ην αιγεβξηθφ κέξνο 

ησλ ζπλαξηήζεσλ αληίδξαζεο δχν επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο θακπχιεο ίζνπ 

θέξδνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή νιηγνπσιίνπ. 

7.5.3.1 Αιγεβξηθό κέξνο ππνδείγκαηνο Cournot 

 Αξρηθά ππνζέηνπκε φηη ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε δήηεζεο ηεο αγνξάο ζε έλα δπνπψιην 

Cournot νκνηνγελψλ πξντφλησλ είλαη ε εμήο: P = a-b(Q1 + Q2),φπνπ a θαη b είλαη ζεηηθέο 

ζηαζεξέο. Δπηπιένλ ε ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα ηε πξψηε επηρείξεζε ππνζέηνπκε φηη είλαη C1 

= C1*Q1 = C(Q1) θαη ε ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα ηε δεχηεξε επηρείξεζε είλαη C2 = C2*Q2 = 

C(Q2). 
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  Τπελζχκηζε: Έλαο manager γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζην 

δπνπψιην Cournot ζα πξέπεη λα παξάγεη ζην ζεκείν φπνπ ηα νξηαθά ηνπ έζνδα εμηζψλνληαη 

κε ην νξηαθφ ηνπ θφζηνο (MR = MC). Δπνκέλσο πξέπεη λα βξνχκε αξρηθά ηα ζπλνιηθά έζνδα 

γηα θάζε κία απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο νξηαθέο ηνπο πξνζφδνπο. 

 Γηα ηελ πξψηε επηρείξεζε ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα είλαη ηα εμήο:                                       

R1= P*Q1 => R1 = {a-b(Q1 + Q2)*Q1} = aQ1-bQ1
2
 – bQ2*Q1. 

 

 Δπνκέλσο ε νξηαθή πξφζνδνο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο είλαη:  

, φπνπ κε d ζπκβνιίδνπκε ηε παξάγσγν. 

 

Άξα:    MR1 = a-2bQ1 – bQ2 

 Με ηνλ ίδην ηξφπν βξίζθνπκε αξρηθά ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ νξηαθή 

πξφζνδν γηα ηε δεχηεξε επηρείξεζε: R2 = P*Q2 => R2 = {a-b(Q1 + Q2)*Q2}  = aQ2-bQ1Q2 – 

bQ2
2
. 

 

 Δπνκέλσο ε νξηαθή πξφζνδνο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο είλαη:  

 

Άξα:    MR2 = a-bQ1 – 2bQ2 

              

 ηε ζπλέρεηα ζα βξνχκε ηα νξηαθά θφζηε ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ψζηε λα ηα εμηζψζνπκε 

κε ηηο νξηαθέο πξνζφδνπο φπνπ ήδε έρνπκε βξεη, ψζηε λα θηηάμνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο 

αληίδξαζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θφζηνο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο είλαη C1 = C1*Q1, ην 

νξηαθφ θφζηνο ζα ηζνχηαη κε ηε παξαγσγφ ηνπ θαη επνκέλσο έρνπκε MC1= C1. Οκνίσο γηα ηε 

δεχηεξε επηρείξεζε, αθνχ ην θφζηνο ηεο είλαη C2 = C2*Q2, ην νξηαθφ θφζηνο ζα ηζνχηαη κε ηε 

παξαγσγφ ηνπ θαη επνκέλσο έρνπκε MC2= C2.  

 Σψξα είκαζηε ζε ζέζε λα βξνχκε ηηο αιγεβξηθέο κνξθέο ησλ ζπλαξηήζεσλ αληίδξαζεο 

ησλ δχν επηρεηξήζεσλ. 

 πλάξηεζε αληίδξαζεο πξψηεο επηρείξεζεο: MR1=MC1 => a-2bQ1 – bQ2 = C1.     

Δπνκέλσο ε αιγεβξηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο 

είλαη ε εμήο: 
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 πλάξηεζε αληίδξαζεο δεχηεξεο επηρείξεζεο: MR2=MC2 => a-bQ1 – 2bQ2 = C2.       

Δπνκέλσο ε αιγεβξηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο 

είλαη ε εμήο:  

  

 

 7.5.3.2 Κακπύιεο ίζνπ θέξδνπο ζην νιηγνπώιην Cournot 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ηα θέξδε ηεο θάζε επηρείξεζεο ε νπνία αληαγσλίδεηαη ηηο άιιεο 

κε βάζε ηνπ ππφδεηγκα Cournot δελ εμαξηψληαη κφλν απφ ην πξντφλ φπνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε 

παξάγεη αιιά θαη απφ ην πξντφλ φπνπ παξάγνπλ θαη νη αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν. Γειαδή ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο κεηψλεη ηφζν 

ηελ νξηαθή πξφζνδν φζν θαη ηε ηηκή ηεο άιιεο επηρείξεζεο. 

 Ζ θακπχιε ίζνπ θέξδνπο ζην νιηγνπψιην Cournot είλαη κηα ζπλάξηεζε ε νπνία θαζνξίδεη 

ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ πξντφλησλ ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 

φπνπ απηνί νη ζπλδπαζκνί ησλ πξντφλησλ δίλνπλ ην ίδην επίπεδν θέξδνπο ζηελ επηρείξεζε. 

 χκθσλα κε ηνλ (Γηάλλε Μ. Παιαηνιφγν, 2009), ε θακπχιε ίζνπ θέξδνπο γηα ηε πξψηε 

επηρείξεζε νξίδεηαη σο ν γεσκεηξηθφο ηφπνο ζεκείσλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πξντφληνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ 1 θαη 2, ηα νπνία απνθέξνπλ ην ίδην επίπεδν θέξδνπο γηα ηελ πξψηε 

επηρείξεζε. Αληίζηνηρα, ε θακπχιε ίζνπ θέξδνπο γηα ηε δεχηεξε επηρείξεζε είλαη ν 

γεσκεηξηθφο ηφπνο ζεκείσλ δηάθνξσλ επηπέδσλ πξντφληνο ησλ δχν αληαγσληζηψλ, ηα νπνία 

απνθέξνπλ ζηε δεχηεξε επηρείξεζε ην ίδην επίπεδν θέξδνπο.        

 Παξαθάησ ζηα δηαγξάκκαηα 7.22 (α θαη β) ζα απεηθνλίζνπκε ηηο θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο 

νη νπνίεο είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ελφο manager γηα λα ζπλνςίζεη ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ ζην νιηγνπψιην Cournot.     
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Q2 Q2 

 

 r1 Δ Π0  r1 

 Α  Π1 Π1
Β

 Π1
Α

  

 Γ Β        Π2 Q2
*
 Α Γ   

        Γ        Β Γ Π1
Γ
 

  

 0 Q1
M           Q1       0     Q1

Α
  Q1

Β
       Q1

Γ
          Q1

Γ
   Q1

Μ
           Q1   

 (α)                                                                                       (β) 

 

Γηάγξακκα 7.22 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ θακππιώλ ίζνπ θέξδνπο ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot 

 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 7.22 (α), παξαηεξνχκε ηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο πξψηεο 

επηρείξεζεο (r1), φπνπ έρνπκε ηξείο θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο Π0, Π1, Π2.  

Παξαηεξψληαο ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Σν θάζε ζεκείν πάλσ ζε κηα δεδνκέλε θακπχιε ίζνπ θέξδνπο γηα ηε πξψηε 

επηρείξεζε καο δίλεη ην ίδην επίπεδν θέξδνπο. Γηα παξάδεηγκα φια ηα ζεκεία ηα νπνία 

βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θακπχιε ίζνπ θέξδνπο Π0 (δειαδή ηα Α, Γ, Δ) απνδίδνπλ ην 

ίδην θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε.  

 Οη θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο θαζψο πιεζηάδνπλ ην κνλνπσιηαθφ ζεκείν (Q1
M

) 

ζπλδένληαη κε πςειφηεξα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απηήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θακπχιε 

ίζνπ θέξδνπο Π2 έρεη πςειφηεξα θέξδε απφ ηελ Π1 θαη ε Π1 έρεη πςειφηεξα θέξδε 

απφ ηε Π0. Γειαδή, φηαλ κεηαθηλνχκε θαζνδηθά ηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο απφ ην 

ζεκείν Α ζην ζεκείν Γ, ηα θέξδε ηεο πξψηεο επηρείξεζεο απμάλνπλ. 

 Οη θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο παίξλνπλ ηε κεγαιχηεξε ηηκή ζην ζεκείν ηνκήο ηεο 

θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο κε ηε θακπχιε αληίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θακπχιε ίζνπ 

θέξδνπο Π0 θνξπθψλεηαη ζην ζεκείν Α φπνπ ηέκλεη ηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο r1. 

 Σέινο νη θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο δελ ηέκλνληαη κεηαμχ ηνπο.   (M. R. Baye, 2010)  

 Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο 7.22 (β) κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο 

θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο. πγθεθξηκέλα ππνζέηνπκε φηη ην πξντφλ ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο 

είλαη ην Q2
*
.  Ο manager ηεο πξψηεο επηρείξεζεο ζην ππφδεηγκα Cournot πηζηεχεη φηη ε 
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δεχηεξε επηρείξεζε ζα παξάγεη ηηο Q2
*
 κνλάδεο πξντφληνο αλεμαξηήησο ηη ζα θάλεη ε ίδηα.     

Ζ πξψηε επηρείξεζε επηιέγεη λα παξάγεη πξντφλ Q1
A
 θαη λα έρεη θέξδνο Π1

Α
, φηαλ ε δεχηεξε 

επηρείξεζε παξάγεη πξντφλ Q2
*
. ην ζεκείν Α ε επηρείξεζε φκσο δελ κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε 

ηεο. Απηφ επεηδή ν manager ηεο πξψηεο επηρείξεζεο αλ απνθαζίζεη λα πάεη ζηε θακπχιε 

ίζνπ θέξδνπο Π1
Β
 κε παξαρζείζα πνζφηεηα Q1

Β
, ε απφθαζε ηνπ κπνξεί λα ηνπ απνθέξεη 

κεγαιχηεξν θέξδνο. Δπηπιένλ ν manager ηεο πξψηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα απμήζεη 

πεξηζζφηεξν ηα θέξδε ηεο εάλ επεθηείλεη ηε παξαγσγή ζην ζεκείν Q1
Γ
, ην νπνίν ζπλδέεηαη 

κε ηε θακπχιε ίζνπ θέξδνπο Π1
Γ
.  

 Σέινο ε πξψηε επηρείξεζε δελ ζα έρεη θέξδνο αλ ν manager ηεο πάξεη ηελ απφθαζε λα 

απμήζεη ηε παξαγσγή ηεο πέξα απφ ηηο Q1
Γ
 κνλάδεο πξντφληνο, κε δεδνκέλν φηη ε δεχηεξε 

επηρείξεζε παξάγεη Q2
*
 κνλάδεο απφ ην δηθφ ηεο πξντφλ. Δπνκέλσο πέξα απφ ην ζεκείν Γ ε 

επηρείξεζε δελ ζα έρεη φθεινο λα απμήζεη ηε παξαγσγή ηεο γηαηί βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν 

θέξδνο ζηε θακπχιε Π1
Β
. Δπνκέλσο ην πξντφλ ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο Π1 ζηε 

πξψηε επηρείξεζε είλαη ην Q1
Γ
, ζεσξψληαο σο δεδνκέλε ηε παξαγσγή ηεο δεχηεξεο 

επηρείξεζεο (Q2
*
 ) πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο γηα ηε πξψηε επηρείξεζε. 

 πκπεξαζκαηηθά, ν manager ηεο πξψηεο επηρείξεζεο γηα λα θαηαθέξεη λα κεγηζηνπνηήζεη 

ην θέξδνο Π1 ζα πξέπεη λα πηέζεη ηε θακπχιε ίζνπ θέξδνπο πξνο ηα θάησ ζπλερψο, έσο φηνπ 

λα πιεζηάζεη ην κνλνπσιηαθφ ζεκείν Q1
Μ

, δειαδή κε δεδνκέλε ηε παξαγσγή ηεο δεχηεξεο 

επηρείξεζεο ζα πηέδεη ηελ θακπχιε ίζνπ θέξδνπο κέρξη ην ζεκείν επαθήο Γ. 

 Σψξα ζηε παξαθάησ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε (δηάγξακκα 7.23), ζα δνχκε ηε 

ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο θαη ηηο θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο.            

           Q2  

 

 

       Q2
Μ

 Π3  Π2  

 Γ Β Π1 

   Α   r2  

             Q1 

Γηάγξακκα 7.23: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο ηεο δεύηεξεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ θακππιώλ ίζνπ θέξδνπο ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot 
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 Όπσο παξαηεξνχκε ζηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 7.23, νη θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο ηεο 

δεχηεξεο επηρείξεζεο είλαη ε θαηνπηξηθή εηθφλα εθείλσλ ηεο πξψηεο επηρείξεζεο. Σα θέξδε 

ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο απμάλνληαη θαη πάιη φζν πιεζηάδνπκε ην κνλνπσιηαθφ ζεκείν 

Q2
Μ

. Σέινο ζην παξαθάησ δηάγξακκα ζα απεηθνλίζνπκε θαη ηηο δχν θακπχιεο ίζνπ θέξδνπο 

ζηελ ηζνξξνπία Cournot. 

                 Q2 

 

     r1 

 Π2
Γ
 

 Q2
Γ
 Γ 

 Π1
Γ
     r2 

 Q1
Γ     

Q1 

 

 Γηάγξακκα 7.24 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο Ηζνξξνπίαο Cournot 

 Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ δηάγξακκα 7.24 έρνπκε ηελ ηζνξξνπία Cournot ζην ζεκείν Γ. 

Δπηπιένλ παξαηεξνχκε ηελ αλάιπζε πνπ είρακε θάλεη πξνεγνπκέλσο, φηη δειαδή ν manager 

ηεο πξψηεο επηρείξεζεο ζα έρεη κεγαιχηεξα θέξδε εάλ παξάγεη Q1
Γ
 κνλάδεο πξντφληνο, ελψ ν 

manager ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο ζα έρεη κεγαιχηεξα θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ εάλ 

παξάγεη Q2
Γ
 κνλάδεο απφ ην δηθφ ηνπ πξντφλ.   

7.5.4 Σν νιηγνπώιην Stackelberg 

ε αληίζεζε κε ην ππφδεηγκα Cournot (ην νπνίν είλαη έλα κε ζπλεξγαηηθφ νιηγνπψιην) φπνπ 

νη manager ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ έπαηξλαλ ηαπηφρξνλεο απνθάζεηο, ζην 

ππφδεηγκα ηνπ νιηγνπσιίνπ Stackelberg νη απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ νη manager δηαθέξνπλ 

σο πξνο ην ρξφλν ιήςεο.   

 Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα δηαηππψζεθε ην 1934 απφ ηνλ Γεξκαλφ ζηαηηζηηθνιφγν 

Heinrich Von Stackelberg, φπνπ νη επηινγέο είλαη εηεξνρξνληζκέλεο, δειαδή γίλνληαη 

δηαδνρηθά θαη φρη ηαπηφρξνλα.  (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009)  

 ην δπνπψιην Stackeleberg έρνπκε κία επηρείξεζε ε νπνία είλαη ν εγέηεο (leader) θαη 

είλαη απηή ε νπνία ιακβάλεη πξψηε απνθάζεηο γηα ηε παξαγσγή θαη ε άιιε ε επηρείξεζε 

είλαη ν νπξαγφο (follower) ν νπνίνο ζεσξεί ηε παξαγσγή ηνπ εγέηε σο δεδνκέλε 
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(dQ2/dQ1=0), φπσο θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot. Δπνκέλσο ην ππφδεηγκα 

Stackelberg πεξηγξάθεη ηε ζρέζε εγέηε-νπξαγνχ. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνδείγκαηνο Stackelberg είλαη ηα εμήο: 

 Τπάξρνπλ ιίγεο επηρεηξήζεηο γηα πνιινχο θαηαλαισηέο. 

 Σα πξντφληα κπνξεί λα είλαη είηε νκνηνγελή είηε δηαθνξνπνηεκέλα. 

 Μία επηρείξεζε (ν εγέηεο) επηιέγεη ην πξντφλ πξηλ νη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο 

επηιέμνπλ ην δηθφ ηνπο. 

 Όιεο νη άιιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο νπξαγνί, ζεσξνχλ ην πξντφλ ην 

νπνίν παξάγεηαη απφ ηνλ εγέηε σο δεδνκέλν θαη κε βάζε απηή ηελ πξνυπφζεζε 

επηιέγνπλ πφζν απφ ην δηθφ ηνπο πξντφλ ζα παξάγνπλ ζηηο πνζφηεηεο εθείλεο νη 

νπνίεο κεγηζηνπνηνχλ ην δηθφ ηνπο θέξδνο. 

 Δπίζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ (θξαγκνί) ζηνλ 

θιάδν.    (Πεγή: M. R. Baye, 2010) 

 ην ππφδεηγκα Stackelberg φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ν εγέηεο απφ ηε πιεπξά ηνπ ζεσξεί 

φηη νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ ελέξγεηα ζα γίλεηαη αληηθείκελν αληίδξαζεο απφ ηηο νπξαγνχο 

επηρεηξήζεηο, φπνπ ν θάζε νπξαγφο ζπκπεξηθέξεηαη φπσο ζην ππφδεηγκα Cournot 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπλαξηήζεηο αληίδξαζεο. Ο εγέηεο απφ ηε πιεπξά ηνπ απνθηά ην 

πιενλέθηεκα φηαλ κπαίλεη πξψηνο ζηελ αγνξά θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ ζεσξεί δεδνκέλν ην 

πξντφλ ηνπ νπξαγνχ ν νπνίνο κπαίλεη κεηαγελέζηεξα ζηελ αγνξά. 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην ππφδεηγκα Stackelberg.       
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 Γηάγξακκα 7.25 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δπνπσιίνπ Stackelberg 
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 ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 7.25 έρνπκε ην ππφδεηγκα Stackelberg. Παξαηεξνχκε 

ινηπφλ φηη ν εγέηεο ζα παξάγεη θαηά κήθνο ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο r1, ελψ ν νπξαγφο ζα 

παξάγεη θαηά κήθνο ηεο δεχηεξεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο (r2), φπνπ κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε 

ηνπ κε δεδνκέλε ηε παξαγσγή ηνπ εγέηε. Απφ ηε ζηηγκή φπνπ ν εγέηεο γλσξίδεη φηη ν 

νπξαγφο ζα αληηδξάζεη θαη ζα παξάγεη θαηά κήθνο ηεο δεχηεξεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο, 

απηφο (ν εγέηεο) απιά ζα επηιέμεη έλα ζεκείν επάλσ ζηε ζπλάξηεζε αληίδξαζεο r2 ηνπ 

νπξαγνχ πξνζπαζψληαο λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ. Σα θέξδε ζα κεγαιψλνπλ φζν 

πιεζηάδεη πξνο ην Q1
M

 (δειαδή ην κνλνπσιηαθφ ζεκείν ηνπ εγέηε), γηα απηφ ην ιφγν ζα 

πξνζπαζήζεη λα παξάγεη ζε έλα ζεκείν κε κία θακπχιε ίζνπ θέξδνπο πάλσ ζηε ζπλάξηεζε 

αληίδξαζεο ηνπ νπξαγνχ. Απηή είλαη ε θακπχιε S φπνπ ηελ νλνκάζακε έηζη απφ ην αξρηθφ 

ηνπ νλφκαηνο Stackelberg. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε θακπχιε ίζνπ θέξδνπο S βξίζθεηαη 

φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζην κνλνπσιηαθφ ζεκείν ηνπ εγέηε (Q1
M

). 

 πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε πνζφηεηα Q1
S
 είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε πνζφηεηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο Cournot. Δπίζεο ε επηρείξεζε εγέηεο ηνπ ππνδείγκαηνο Stackelberg έρεη 

κεγαιχηεξα θέξδε απφ φηη είρε ε πξψηε επηρείξεζε ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot.  Σν Q1
S
  είλαη 

ε πνζφηεηα ε νπνία κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηνπ εγέηε, ελψ ην Q2
S
 κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηνπ 

νπξαγνχ, ε νπνία είλαη ε αληίδξαζε ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ζηε παξαγσγή Q1
S
.
 
 ην  

ππφδεηγκα Stackelberg ε επηρείξεζε πνπ επλνείηαη είλαη ν εγέηεο ιφγσ ηνπ πιενλεθηήκαηνο 

πνπ απέθηεζε επεηδή κπήθε πξψηνο ζηελ αγνξά. 

 Ζ θαιχηεξε αληίδξαζε ηνπ νπξαγνχ, βιέπνληαο ηελ επηινγή ηνπ εγέηε, είλαη λα παξάγεη 

ιηγφηεξε πνζφηεηα. Δπνκέλσο, ν εγέηεο απνθνκίδεη κεξίδην αγνξάο θαη θέξδε ζε βάξνο ηνπ 

αληαγσληζηή ηνπ. Σν θιαζηθφ ππφδεηγκα Stackelberg ππνζέηεη φηη ν νπξαγφο παξαηεξεί 

αλέμνδα ηε πνζφηεηα ηνπ εγέηε. Οη θαζεγεηέο Morgan θαη Vardy δηεμήγαγαλ πξφζθαηα κηα 

ζεηξά εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ γηα λα εξεπλήζνπλ αλ απηά ‘’ηα θφζηε παξαηήξεζεο’’  

κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα δηαζθαιίζεη ην πιενλέθηεκα φπνπ απφθηεζε ηε ζηηγκή 

πνπ κπήθε πξψηνο ζηελ αγνξά ζε αληίζεζε κε ηνλ νπξαγφ φπνπ κπήθε δεχηεξνο.                                                                                                                   

Σν απνηέιεζκα ησλ πεηξακάησλ ηνπο δείρλνπλ φηη φηαλ ηα θφζηε παξαηήξεζεο είλαη κηθξά, ν 

εγέηεο απνθνκίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ θαη δηαηεξεί ην πιενλέθηεκα ηνπ 

‘’πξσηνπφξνπ’’.  Όηαλ έρνπκε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαηήξεζεο ηνπ νπξαγνχ, ηα θέξδε ηνπ 

εγέηε θαη ηνπ νπξαγνχ ηείλνπλ λα εμηζψλνληαη.    (M. R. Baye, 2010) 

 Σψξα ζα δείμνπκε ηελ αιγεβξηθή κνξθή ησλ ζπλαξηήζεσλ αληίδξαζεο ηνπ ππνδείγκαηνο 

Stackelberg. Ζ ζπλάξηεζε αληίδξαζεο ηνπ εγέηε είλαη ε εμήο: 
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 Όπσο θαη ζην ππφδεηγκα Cournot, έηζη θαη ζην ππφδεηγκα Stackelberg αξρηθά ππνζέηνπκε 

φηη ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε δήηεζεο ηεο αγνξάο νκνηνγελψλ πξντφλησλ είλαη ε εμήο:            

P = a-b(Q1 + Q2),φπνπ a θαη b είλαη ζεηηθέο ζηαζεξέο. Δπηπιένλ ε ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα ηε 

πξψηε επηρείξεζε ππνζέηνπκε φηη είλαη C1 = C1*Q1 = C(Q1) θαη ε ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα ηε 

δεχηεξε επηρείξεζε είλαη C2 = C2*Q2 = C(Q2). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππνδείγκαηνο 

Stackelberg είλαη φηη dQ2/ dQ1 = dr2(Q1) / dQ1 = 0. 

 Δπνκέλσο ηα θέξδε ηνπ εγέηε είλαη:  

 

 

 Από τθν άλλθ μεριά τα κζρδθ του ουραγοφ δίνονται από τθν ίδια ςυνάρτθςθ αντίδραςθσ τθσ 

δεφτερθσ επιχείρθςθσ του υποδείγματοσ Cournot.   

 

 

 

 7.5.5 Σν νιηγνπώιην Bertrand 

ην κνληέιν ηνπ Cournot, θάζε επηρείξεζε επηιέγεη κία πνζφηεηα γηα λα παξάγεη θαη ε 

ζπλνιηθή παξαγσγή πνπ ζα πξνθχςεη είλαη απηή φπνπ ζα θαζνξίζεη ηε ηηκή ηεο αγνξάο. 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε θαλείο λα θαληαζηεί κηα αγνξά ζηελ νπνία θάζε επηρείξεζε 

επηιέγεη κηα ηηκή θαη είλαη έηνηκε λα ηθαλνπνηήζεη φιε ηε δήηεζε γηα ην πξντφλ ηεο ζε απηή 

ηε ηηκή. Απηφ ην κνληέιν αληαγσληζκνχ αλαιχζεθε πξψηα απφ ηνλ Joseph Bertrand ην 1883 

θαη ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηε ηηκή θαη φρη ηε πνζφηεηα φπσο 

είρακε ζην κνληέιν ηνπ Cournot. ην ππφδεηγκα ηνπ Bertrand θάζε επηρείξεζε επηιέγεη κηα 

ηηκή ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηα δηθά ηεο θέξδε, κε δεδνκέλε ηε ηηκή πνπ πηζηεχεη ε φηη άιιε 

εηαηξεία ζα επηιέμεη. Δπίζεο, θάζε εηαηξεία πηζηεχεη φηη ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα 

εθαξκφζεη, δελ ζα επεξεάζεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζηή.                                        

(David Besanko et al.,2007)       

 Ζ νιηγνπσιηαθή δχλακε ε νπνία ππάξρεη ζε έλα θιάδν δελ ζεκαίλεη φηη πάληνηε νη 

επηρεηξήζεηο φπνπ ππάξρνπλ ζε απηφλ ζα έρνπλε πάληα θέξδε. Απηφ ην παξαηεξνχκε κε ην 
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ππφδεηγκα ηνπ νιηγνπσιίνπ Bertrand ην νπνίν κπνξεί λα είλαη επηζπκεηφ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, φρη φκσο θαη απφ ηνπο manager ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ επεηδή αλ ππνζέζνπκε 

φηη ππάξρεη έλα δπνπψιην Bertrand θαη αλ θαη νη δχν επηρεηξήζεηο ρξεψλνπλ ηελ ίδηα ηηκή ζηα 

πξντφληα ηα νπνία παξάγνπλ, ηφηε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζα είλαη αδηάθνξν γηα ην απφ πνπ 

ζα αγνξάζνπλ ην πξντφλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε δήηεζε γηα απηέο ηηο δχν επηρεηξήζεηο ζα 

κνηξαζηεί θαηά ην ήκηζπ. Όια απηά ζπκβαίλνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηηκή δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην νξηαθφ θφζηνο, επεηδή ζε απηή ηε πεξίπησζε ε επηρείξεζε ζα 

κπνξνχζε λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο παξάγνληαο κηθξφηεξε πνζφηεηα. 

 Όηαλ νη επηρεηξήζεηο απνθαζίζνπλ λα αληαγσληζηνχλ κε κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία έρεη σο 

βάζε ηε ηηκή (ππφδεηγκα Bertrand) θαη φρη ε ζηξαηεγηθή ηνπο λα βαζίδεηαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ πνζνηήησλ φπσο ήδε έρνπκε αλαιχζεη ζην ππφδεηγκα ηνπ Cournot, ηφηε 

απηνί ζα νδεγεζνχλ ζε κηα ηζνξξνπία Bertrand-Nash, θαηά ηελ νπνία ε ηηκή ζα είλαη ίζε κε 

ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο (P = MC), δειαδή ζα νδεγεζνχλ ζε κηα ιχζε ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ φπνπ ηα θέξδε ηνπο ζα ηείλνπλ πξνο ην κεδέλ. Απφ ηε ζηηγκή φπνπ νη 

επηρεηξήζεηο θαζνξίδνπλ άκεζα ηηο ηηκέο, ε ηζνξξνπία Cournot-Nash δελ ηζρχεη.    

 χκθσλα κε ηνλ  (M. R. Baye, 2010), έλαο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη σο νιηγνπψιην 

Bertrand φηαλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Τπάξρνπλ ιίγεο επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά νη νπνίεο εμππεξεηνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ 

θαηαλαισηψλ. 

 Οη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ νκνηνγελή πξντφληα κε ζηαζεξφ νξηαθφ θφζηνο. 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην νιηγνπψιην 

γίλεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο θαη αληηδξνχλ βέιηηζηα ζε κεηαβνιέο ηηκψλ απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο. 

 Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη ηέιεηα ελεκεξσκέλν θαη δελ ππάξρνπλ θφζηε 

ζπλαιιαγψλ. 

 Σέινο, ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά. 

 Αλ ππνζέζνπκε φηη ζε έλα δπνπψιην Bertrand ε κία απφ ηηο δχν αληαγσλίζηξηεο 

επηρεηξήζεηο θαζνξίζεη κηα πςειή (κνλνπσιηαθή) ηηκή, ελψ ε δεχηεξε επηρείξεζε κεηψζεη ηε 

ηηκή ηνπ δηθνχ ηεο πξντφληνο, απηφ ζα ηελ νδεγνχζε ζε θέξδε θαη ηφηε ε πξψηε επηρείξεζε 

ζα είρε κεδεληθέο πσιήζεηο. Δπνκέλσο ζε απηή ηε πεξίπησζε ε πξψηε επηρείξεζε ζα 

αληαπέδηδε ζέηνληαο κία αθφκα πην ρακειή ηηκή απφ ηε δεχηεξε επηρείξεζε ψζηε λα 

θαηαθέξεη λα αλαθηήζεη πίζσ ηελ αγνξά. Απηφο ν αληαγσληζκφο ζα ηειεηψζεη ζηε πεξίπησζε 
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εθείλε φπνπ νη επηρεηξήζεηο ζέζνπλ ίδηεο ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ίζεο κε ην νξηαθφ θφζηνο      

( P1=P2=MC). ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην ππφδεηγκα Bertrand.   

 

          P2               P2 

           

 

 

 

 

 

     0 (α)                     P1            0                          (β) P1 

 

Γηάγξακκα 7.26 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ δπνπσιίνπ Bertrand 

 Γηα ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ππνδείγκαηνο Bertrand ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 

ζπλαξηήζεηο αληίδξαζεο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ φπσο είρακε θάλεη θαη ζην ππφδεηγκα ηνπ 

Cournot. Παξαηεξνχκε πιένλ φηη ζηνπο άμνλεο ησλ δηαγξακκάησλ 7.26 (α θαη β) έρνπκε 

πιένλ ηηκέο θαη φρη πνζφηεηεο φπσο ζην Cournot. Ζ θακπχιε αληίδξαζεο ηεο πξψηεο 

επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ην ράξηε ησλ θακππιψλ ίζνπ θέξδνπο, νη νπνίεο είλαη θπξηέο 

ζηνλ άμνλα ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο (δηάγξακκα 7.26 α), ελψ ε θακπχιε 

αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ην ράξηε ησλ θακππιψλ ίζνπ θέξδνπο, 

νη νπνίεο είλαη θπξηέο ζηνλ άμνλα ηεο ηηκήο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο (δηάγξακκα 7.26 β). 

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη θάζε θακπχιε ίζνπ θέξδνπο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο δείρλεη ην 

ίδην επίπεδν θέξδνπο, ην νπνίν έρεη ε πξψηε επηρείξεζε γηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηηκψλ ηνπ 

πξντφληνο πνπ ρξεψλνληαη απφ ηηο δχν επηρεηξήζεηο. 

 Ζ έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο αληίδξαζεο ηεο πξψηεο επηρείξεζεο, δείρλεη κηα ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ηηκψλ P1 θαη P2, κε ηελ ηδηφηεηα φηη γηα θάζε δεδνκέλε ηηκή  P2 ηεο δεχηεξεο 

επηρείξεζεο, ε αληηζηνηρνχζα ηηκή  P1 κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο πξψηεο επηρείξεζεο (Π1). 

Αληίζηνηρα, ε θακπχιε αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο, φπνπ είλαη ν γεσκεηξηθφο 
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ηφπνο ησλ θαηψηαησλ ζεκείσλ ησλ θακππιψλ ίζνπ θέξδνπο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο καο 

δίλεη ηε θακπχιε αληίδξαζεο ηεο φπνπ κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο. (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 ην δηάγξακκα 7.27 απεηθνλίδεηαη ε ηζνξξνπία Bertrand-Nash.  

 P2 

 

                     P2 E                                                          

                         P2’’ 

   P2’ 

 

 45
0
 

                           0     P1 

                           P1’   P1’’ P1                

 Γηάγξακκα 7.27 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηζνξξνπίαο Bertrand-Nash 

 Σν ζεκείν Δ ηνπ δηαγξάκκαηνο 7.27 είλαη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο Bertrand-Nash, ε νπνία 

είλαη ζηαζεξή ηζνξξνπία θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζεκείν ηνκήο ησλ θακππιψλ αληίδξαζεο 

ησλ δχν επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ην ππφδεηγκα Bertrand-Nah νη ηηκέο ηζνξξνπίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη ίζεο κε ην νξηαθφ  θφζηνο (P1 = P2 = MC). 

 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 7.27, αλ ε πξψηε επηρείξεζε απνθαζίζεη λα πνπιήζεη ην 

πξντφλ ηεο ζε ηηκή κηθξφηεξε απφ ηε ηηκή ηζνξξνπίαο, έζησ P1’, ηφηε ζε απηή ηε πεξίπησζε ε 

δεχηεξε επηρείξεζε ζα ρξεψζεη ην δηθφ ηεο πξντφλ κε ηηκή  P2’, επεηδή ζε απηή ηε ηηκή 

κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ε δεχηεξε επηρείξεζε κε δεδνκέλε ηε ηηκή P1’ ηεο πξψηεο 

επηρείξεζεο. ε απηή ηε πεξίπησζε ε πξψηε επηρείξεζε ζα αληηδξάζεη κε ηε ζεηξά ηεο 

ζέηνληαο κηα πςειφηεξε ηηκή P1’’. Μεηά ζα αληηδξάζεη θαη πάιη ε δεχηεξε επηρείξεζε θαη 

απηφ ζα ζπλερηζηεί έσο φηνπ ε αγνξά λα βξεζεί ζην Δ (ζεκείν ηζνξξνπίαο).     

 Απφ ηηο πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε πςειφηεξε 

παξαγσγή ηεο αγνξάο πξνθχπηεη απφ έλα νιηγνπψιην Bertrand, κεηά πξνθχπηεη ζην 

ππφδεηγκα  Stackelberg θαη ηέινο ζην ππφδεηγκα Cournot. Δπηπιένλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

αλαθέξνπκε φηη ηα θέξδε είλαη πςειφηεξα γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο 
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εγέηεο ζην νιηγνπψιην Stackelberg, κεηά αθνινπζεί ην νιηγνπψιην Cournot, θαη κεηά 

αθνινπζεί ε επηρείξεζε νπξαγφο ηνπ ππνδείγκαηνο Stackelberg. Σέινο ηα ιηγφηεξα θέξδε ζε 

κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο 

ζχκθσλα κε ην νιηγνπψιην Bertrand, ην νπνίν φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη θαηαιήγεη ζε 

ηέιεην αληαγσληζκφ ην νπνίν είλαη επηζπκεηφ κφλν απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη φρη ηηο 

επηρεηξήζεηο.      

7.5.6 ύγθξηζε κεηαμύ ππνδείγκαηνο Cournot θαη ππνδείγκαηνο Bertrand 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα δηαπηζηψζνπκε πην απφ ηα δχν κνληέια (Cournot ή Bertrand) 

είλαη θαιχηεξν ζην λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ manager κηαο επηρείξεζεο. Με πην κνληέιν ζα 

πξέπεη λα αληαγσληζηεί ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ν manager κηαο νιηγνπσιηαθήο εηαηξείαο, 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη. 

 Σα κνληέια Cournot θαη Bertrand θάλνπλ δηαθνξεηηθέο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πνζφηεηεο, ηηο ηηκέο θαη ηα θέξδε ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ ζην πιαίζην ηνπ νιηγνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ. Σα κνληέια απηά, θάλνπλ δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην πψο νη 

επηρεηξήζεηο αλακέλνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο λα αληηδξάζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο αληαγσληζηηθέο 

θηλήζεηο.  Σν ππφδεηγκα Bertrand  αθνξά αγνξέο ζηηο νπνίεο ε ρσξεηηθφηεηα (capacity) είλαη 

αξθεηά επέιηθηε ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ φιε ηε δήηεζε πνπ 

πξνθχπηεη κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ αλαθνηλψλνπλ. Δάλ ηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ηέιεηα ππνθαηάζηαηα, ηφηε θάζε επηρείξεζε ε νπνία αληαγσλίδεηαη κε βάζε ην ππφδεηγκα 

Bertrand πηζηεχεη φηη κπνξεί λα θεξδίζεη ηεξάζηηα πνζά απφ ηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

κέζσ κηαο κηθξήο κείσζεο ζηελ ηηκή.     (David Besanko et al.,2007) 

 Γηα παξάδεηγκα, ππνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ δχν εζηηαηφξηα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε έλα 

Παλεπηζηήκην. Απηέο ινηπφλ νη δχν επηρεηξήζεηο ζα αληαγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηηο 

πνζφηεηεο ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο (capacity) πνπ 

δηαζέηνπλ. Απηφ επεηδή αλ πξνζπαζήζνπλ λα αληαγσληζηνχλ κε βάζε ηηο ηηκέο (ππφδεηγκα 

Bertrand) ηφηε δελ ζα έρνπλ ρψξν γηα έλα κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. Αλ φκσο απηά ηα δχν 

εζηηαηφξηα έθαλαλ κφλν παξαδφζεηο θαη’ νίθνλ (delivery) ηφηε ιφγσ ηεο κεγάιεο επειημίαο 

πνπ ζα δηέζεηαλ (extensive capacity), ηφηε ζα έπξεπε λα αληαγσληζηνχλ κε βάζε ην 

ππφδεηγκα Bertrand θαη φρη ην Cournot. 

 Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο. ε πεξηφδνπο αηρκήο, γηα ην ιφγν φηη 

έρνπλ πνιινχο επηβάηεο αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηηο πνζφηεηεο (Cournot), φκσο φηαλ 
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βξίζθνληαη εθηφο πεξηφδνπ ηφηε αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηηο ηηκέο (Bertrand) ιφγσ ηεο 

κεγάιεο επειημίαο πνπ δηαζέηνπλ.      

 

 7.6 Αλαθεθαιαίσζε 

 ην έβδνκν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αζρνιεζήθακε κε ηηο κνξθέο αγνξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αγνξά ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ κνλνπσιίνπ, ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ θαη ηέινο ηνπ νιηγνπσιίνπ θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηνλ manager, θαζψο 

επίζεο θαη πσο απηφο ζα πάξεη ηηο νξζνινγηθέο εθείλεο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα ηνλ 

νδεγήζνπλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ επεηδή αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο αγνξάο φπνπ αλήθεη κία επηρείξεζε ν manager ηεο ζα πξέπεη λα δίλεη ιχζεηο γηα ηα 

δηάθνξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη αθνξνχλ ηε πνζφηεηα θαη ηε ηηκή ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ.   

 Αξρηθά κειεηήζακε ηελ αγνξά ηνπ ηέιεηνπ ή πιήξνπο αληαγσληζκνχ (perfect competition) 

ε νπνία είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο ζεσξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηελ νπνία κπνξεί λα ηε 

ζπλαληάκε ζπάληα ζε πξαγκαηηθέο αγνξέο, απνηειεί φκσο έλα ρξήζηκν ζεκείν αλαθνξάο θαη 

κέηξν ζχγθξηζεο.  Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ζην ηέιεην αληαγσληζκφ ε ζπλζήθε 

ηζνξξνπίαο είλαη νη επηρεηξήζεηο λα ζέηνπλ ηηκέο ίζεο κε ην νξηαθφ θφζηνο (P = MC). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο είλαη ηα εμήο: ν κεγάινο αξηζκφο αγνξαζηψλ θαη 

πσιεηψλ πνπ ππάξρεη, ηα αγαζά είλαη ηειείσο νκνηνγελή, νη αγνξαζηέο θαη νη πσιεηέο έρνπλ 

ηέιεηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο θαη ησλ δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, νη αγνξαζηέο 

θαη νη πσιεηέο ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή αξρή ηεο κεγηζηνπνηήζεσο ησλ 

ηδίσλ ζπκθεξφλησλ, βαζηδφκελνη ζηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηέινο ππάξρεη ειεπζεξία εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη πιήξεο κεηαθίλεζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηε βξαρπρξφληα ηζνξξνπία ηεο επηρείξεζεο φηαλ εθείλε 

βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ θαη είδακε πφηε κία επηρείξεζε  κεγηζηνπνηεί 

ηα θέξδε ηεο ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεηά απεηθνλίζακε δηαγξακκαηηθά ηηο νξηαθέο 

έλλνηεο ησλ εζφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 Δπίζεο κειεηήζακε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη 

ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ παξνπζηάδεη βξαρπρξφληα δεκίεο φκσο εμαθνινπζεί αθφκα λα 

ιεηηνπξγεί, θαζψο επίζεο θαη ηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ νη δεκίεο πνπ αληηκεησπίδεη έρνπλ 

ηέηνην κέγεζνο φπνπ ηελ αλαγθάδνπλ λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  
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 Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο βξαρπρξφληαο ηζνξξνπίαο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, 

αλαθεξζήθακε θαη ζηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία φπνπ θαη κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ 

δηαπηζηψζακε φηη ζε καθξνρξφληα πεξίνδν κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή αγνξάο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί (δειαδή, δελ κπνξεί λα έρεη νχηε 

θέξδε νχηε δεκηέο).  Απηφ επεηδή ζηε πεξίπησζε εθείλε πνπ ε επηρείξεζε έρεη θέξδε ηφηε ν 

ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ζα γίλεη αξθεηά ειθπζηηθφο γηα λένπο αληαγσληζηέο θαη ιφγσ ηεο 

απνπζίαο εκπνδίσλ εηζφδνπ,  ζα εηζέξρνληαη ζηνλ θιάδν λένη αληαγσληζηέο απμάλνληαο ηε 

πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ θαη κεηψλνληαο αληίζηνηρα ηε ηηκή ηνπ αγαζνχ, κεηαηνπίδνληαο ηε 

θακπχιεο δήηεζεο πξνο ηα θάησ δεκηνπξγψληαο δεκηέο ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή φηαλ ε επηρείξεζε έρεη δεκίεο, ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο 

θιάδνο απφ κφλνο ηνπ ζα απνηξέπεη ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν λέσλ επηρεηξήζεσλ λα 

εηζέξρνληαη ζε απηφλ αιιά θαη ζα ελζαξξχλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο λα αξρίδνπλ λα 

εγθαηαιείπνπλ ηνλ θιάδν θαη γηα απηφ ην ιφγν ε θακπχιε ηεο πξνζθνξάο ζα αξρίδεη λα 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα επάλσ θαη αξηζηεξά, ε ηηκή ηνπ αγαζνχ ζα απμεζεί θαη ζα έρνπκε 

κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα επάλσ. 

 Δλ ζπλερεία, αλαθεξζήθακε ζηε δεχηεξε κνξθή αγνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε εθείλε ηνπ 

κνλνπσιίνπ (monopoly) ε νπνία είλαη ην άιιν άθξν απφ ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ. ην 

κνλνπψιην ππάξρεη κία κφλν επηρείξεζε ε νπνία εμππεξεηεί ηελ αγνξά θαη ππάξρεη αδπλακία 

εηζφδνπ ζηελ αγνξά λέσλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ θαη αλαθέξακε πνηεο είλαη απηέο νη αδπλακίεο. 

Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ θαη κνλνπσιίνπ είλαη φηη ν κνλνπσιεηήο 

ειέγρεη πιήξσο ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ πνπ παξάγεη, ζε αληίζεζε κε ηνλ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο 

ελεξγεί ππφ ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. 

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ηφζν ζηε βξαρπρξφληα φζν θαη ζηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία 

ηνπ κνλνπσιεηή, θαζψο επίζεο θαη ζηηο δηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, 

εμεγήζακε πφηε ν κνλνπσιεηήο (βξαρπρξφληα) έρεη θέξδνο θαη πφηε δεκία. Δπίζεο 

αλαθεξζήθακε θαη ζηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιεηή 

θαη ζε κηα επηρείξεζε ε νπνία ιεηηνπξγεί ππφ θαζεζηψο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο επίζεο 

θαη ζηε δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηεο θνηλσληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηνπ κνλνπσιίνπ θαη ζπκπεξάλακε φηη ζπλήζσο ε παξαγσγηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο ζην ηέιεην αληαγσληζκφ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφ φηη ζηνλ αηειή 

αληαγσληζκφ (κνλνπψιην).      
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 Πξηλ ηελ αλάιπζε θαη ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο ηνπ 

κνλνπσιίνπ (φπνπ ζε αληίζεζε κε ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα έρεη 

νχηε θέξδε νχηε δεκίεο καθξνρξφληα), εδψ ν κνλνπσιεηήο κπνξεί λα έρεη θέξδε ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο εηζφδνπ ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, αλαθεξζήθακε ζε νξηζκέλεο 

εζθαικέλεο αληηιήςεηο φπνπ ππάξρνπλ γηα έλα κνλνπψιην. πγθεθξηκέλα αλαθεξζήθακε 

ζηελ εζθαικέλε αληίιεςε εθείλε φπνπ πηζηεχνπλ φηη ν κνλνπσιεηήο έρεη πάληα ηεξάζηηα 

θέξδε, θαζψο θαη ζηε εζθαικέλε αληίιεςε φπνπ πηζηεχνπλ φηη ν κνλνπσιεηήο αληηκεησπίδεη 

κία αλειαζηηθή θακπχιε δήηεζεο θαη εμεγήζακε γηα πνηνπο ιφγνπο απηά δελ ηζρχνπλ. Σέινο 

δείμακε παξαδείγκαηα γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ελφο κνλνπσιίνπ , θαζψο επίζεο 

αλαθεξζήθακε θαη ζην θπζηθφ κνλνπψιην (natural monopoly) ην νπνίν είλαη κία εηδηθή 

πεξίπησζε κνλνπσιίνπ.  

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζηε ηξίηε κνξθή αγνξάο ε νπνία είλαη ν κνλνπσιηαθφο 

αληαγσληζκφο (monopolistic competition), πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ 

θαη ζην κνλνπψιην.  Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζηνλ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ ππάξρνπλ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο φπνπ νη manager πηζηεχνπλ φηη νη δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο δελ 

επεξεάδνπλ ηνπο αληαγσληζηέο ιφγσ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο. Δπίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή αγνξάο ππάξρεη ειεπζεξία εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν. 

 Αλαθεξζήθακε θαη απεηθνλίζακε δηαγξακκαηηθά ηφζν ηε βξαρπρξφληα φζν θαη ηε 

καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζπκπεξάλακε φηη ζηε 

καθξνρξφληα πεξίνδν ηφζν ζην κνλνπσιηαθφ φζν θαη ζην ηέιεην αληαγσληζκφ ε επηρείξεζε 

δελ κπνξεί λα έρεη νχηε θέξδε νχηε δεκίεο ιφγσ ηεο ειεπζεξίαο εηζφδνπ θαη εμφδνπ πνπ 

ππάξρεη ζηνλ θιάδν.   

 Δπηπιένλ αλαθεξζήθακε θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο εθείλεο, φπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

manager κηαο επηρείξεζεο ε νπνία βξίζθεηαη ζην κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα 

αλαιχζακε ηηο δχν ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ νη  ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο, 

ψζηε λα πείζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο φηη ηα πξντφληα ηνπο είλαη θαιχηεξα απφ απηά πνπ 

πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο είλαη: α) νη κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο λα δαπαλνχλ ζεκαληηθά πνζά ζε δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο θαη β) νη 

επηρεηξήζεηο ζε κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο ζπρλά εηζάγνπλ λέα πξντφληα ζηελ 

αγνξά γηα λα δηαθνξνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηα πξντφληα ηνπο απφ ηα αληαγσληζηηθά.  
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 Σέινο αλαθεξζήθακε θαη ζηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην κνλνπσιηαθφ θαη ζην 

ηέιεην αληαγσληζκφ ζηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία. 

 Ζ ηειεπηαία κνξθή αγνξάο φπνπ αλαθεξζήθακε ζην 7ν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο είλαη ην 

νιηγνπψιην (oligopoly), ην νπνίν βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ κνλνπσιίνπ θαη ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ. ε έλα νιηγνπψιην έρνπκε έλα κηθξφ αξηζκφ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ φπνπ 

παξάγνπλ είηε έλα νκνηνγελέο  είηε έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ θαη νη νπνίεο απεπζχλνληαη 

ζε έλα κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ, φπνπ ππάξρεη κηα έληνλε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

manager ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ζε έλα νιηγνπψιην ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν.  

 Αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά θαη κε ηελ παξνπζίαζε δηαγξακκάησλ ηφζν ζηελ ηζνξξνπία ηνπ 

νιηγνπσιίνπ φζν θαη ζε νιηγνπσιηαθά ππνδείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα  ζηα ππνδείγκαηα 

Sweezy, Cournot, Stackelberg θαη Bertrand ψζηε λα θαηαλνήζνπκε πσο επηδξνχλ ζηηο 

βέιηηζηεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο 

πνπ ππάξρνπλ  ζηνλ θιάδν.  

 Μεηά ηελ εθηελή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ππνδεηγκάησλ κπνξέζακε λα ζπκπεξάλνπκε φηη  

ε πςειφηεξε παξαγσγή ηεο αγνξάο πξνθχπηεη απφ έλα νιηγνπψιην Bertrand, κεηά πξνθχπηεη 

ζην ππφδεηγκα  Stackelberg θαη ηέινο ζην ππφδεηγκα Cournot. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

αλαθέξνπκε φηη ηα θέξδε είλαη πςειφηεξα γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο 

εγέηεο ζην νιηγνπψιην Stackelberg, κεηά αθνινπζεί ην νιηγνπψιην Cournot, θαη κεηά 

αθνινπζεί ε επηρείξεζε νπξαγφο ηνπ ππνδείγκαηνο Stackelberg. Σέινο ηα ιηγφηεξα θέξδε ζε 

κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο 

ζχκθσλα κε ην νιηγνπψιην Bertrand, ην νπνίν φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη θαηαιήγεη ζε 

ηέιεην αληαγσληζκφ ην νπνίν είλαη επηζπκεηφ κφλν απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη φρη απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο.   

 Δλ θαηαθιείδη, αλαθεξζήθακε θαη ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot θαη 

Bertrand θαη κε ηε βνήζεηα απιψλ παξαδεηγκάησλ εμεγήζακε πφηε έλαο manager ζα πξέπεη 

λα αληαγσλίδεηαη κε βάζε ην έλα ππφδεηγκα θαη πφηε κε ην άιιν.   

 ην επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζπκπαηγλίεο, θαζψο επίζεο θαη 

ζε ζηξαηεγηθέο κε ζπλεξγαζηαθήο ηζνξξνπίαο, ψζηε λα δνχκε ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ 

πξέπεη λα ιάβεη έλαο manager ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

ΤΜΠΑΗΓΝΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑΚΖ  ΗΟΡΡΟΠΗΑ  

 

8.1 Δηζαγσγή 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε αλαιχζεη ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο κνξθέο αγνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 

αγνξέο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ κνλνπσιίνπ, ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ θαη 

ηέινο ηνπ νιηγνπσιίνπ. Όκσο ζε έλα νιηγνπψιην απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη έλαο κηθξφο 

αξηζκφο επηρεηξήζεσλ είλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ ζπκπαηγλίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο κνλνπσιηαθήο ηνπο δχλακεο ζηελ αγνξά θαη 

ηε κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο επεκεξίαο. 

 χκθσλα κε ην άξζξν  1 Ν. 3959/11 παξ. 1 εδ. 1 απαγνξεχνληαη νη ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ή απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Οη ζπκπαηγλίεο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο. ηηο ζπκθσλίεο θαξηέι (cartel) νη νπνίεο 

απνηεινχλ κηα ζεζκηθή κνξθή ζπκπαηγλίαο. Γηα παξάδεηγκα ην θαξηέι ηνπ πεηξειαίνπ 

(OPEC), ην νπνίν απνθάζηζε λα απμήζεη ηε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ην 1973, νδήγεζε ζε θξίζε 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Όκσο ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζπκπαηγλίεο κέζσ κπζηηθψλ ζπκθσληψλ/ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ απηέο 

νη ζπκπαηγλίεο είλαη ξεηέο (explicit) θαη απνηεινχλ ην απνηέιεζκα απφ θνηλνχ εμέηαζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπο πνιηηηθήο ζε ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη κε απηφ ην 

ζθνπφ. Δπηπιένλ κηα άιιε κνξθή ζπκπαηγλίαο δεκηνπξγείηαη απφ ζησπεξέο ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ (tacit agreements ή tacit collusion) ή φπσο νλνκάδεηαη απφ ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο κε ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία (non-cooperative collusion), δειαδή 

απνηέιεζκα κε ξεηψλ ζπκθσληψλ θαη αλεμάξηεηεο επηινγήο ζηξαηεγηθψλ ζηηο νπνίεο 

θαηαιήγνπλ νη επηρεηξήζεηο είηε γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο είηε γηαηί νη ζηξαηεγηθέο απηέο 

απνηεινχλ θπζηθά εζηηαθά ζεκεία (focal points).     (Ν. Βέηηαο, Γ. Καηζνπιάθνο, 2004)    
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 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηα cartel ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ ζην 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ζεσξία παηγλίσλ ε νπνία ζα αλαπηπρζεί ζην επφκελν 

θεθάιαην (φπνπ ζα δνχκε αλαιπηηθά ηα ζηξαηεγηθά παίγληα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη 

manager ησλ επηρεηξήζεσλ φηαλ απηέο αληαγσλίδνληαη ζε νιηγνπσιηαθέο αγνξέο), θαζψο 

επίζεο ζα αλαθεξζνχκε θαη ζηε κε ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία. Σέινο ζα κηιήζνπκε γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα κε ζπλεξγαζηαθή ηζνξξνπία φπσο είλαη ε Tit-for-

Tat Strategy θαη ε Grim Trigger Strategy.  

8.2 Σν Τπόδεηγκα πιήξνπο ζπκθσλίαο (Cartel) 

Δάλ ζε έλα νιηγνπψιην νη επηρεηξήζεηο επέιζνπλ ζε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε επίζεκν 

ηξφπν απηφ απνθαιείηαη cartel. Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα κνηάδεη αξθεηά κε ην ππφδεηγκα 

ηνπ κνλνπσιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ κνλνπσιίνπ ην νπνίν παξάγεη έλα πξντφλ απφ δχν 

εθκεηαιιεχζεηο. Απφ ηε ζηηγκή φπνπ φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζπκθσλνχλ γηα 

ηε ηηκή αιιά θαη ηε πνζφηεηα πνπ ζα πνπιήζνπλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ην ππφδεηγκα ηεο 

πιήξνπο ζπκθσλίαο κεηαηξέπεηαη ζε κνλνπψιην. 

 Γειαδή, ζε έλα δπνπψιην φπνπ νη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ επίζεκα λα ζπλεξγαζηνχλ 

(θαη λα δεκηνπξγήζνπλ cartel) πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα ζπλνιηθά ηνπο θέξδε 

θαζνξίδνληαο ηελ ίδηα ηηκή γηα ηα πξντφληα ηνπο. ε κηα ηέηνηα ζπκπαηγλία ππάξρεη έλα 

θεληξηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη απηφ φπνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο θαη γηα ηηο δχν 

επηρεηξήζεηο. ην δηάγξακκα 8.1 απεηθνλίδεηαη ην ππφδεηγκα ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot.    

 Q2 

    

 r1 

 

 Q2
M

 

 Α C 

   0 Γ Β  r2 Q1 

 Q1
M

                                                                                 

Γηάγξακκα 8.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο 

(Cartel) 
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 ηε παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε παξαηεξνχκε (κε ηε βνήζεηα ηνπ νιηγνπσιίνπ 

Cournot) ην θίλεηξν πνπ ππάξρεη γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπαηγλίαο (cartel). Σν ζεκείν C είλαη ε 

ηζνξξνπία Cournot. Γηα κεδεληθέο κνλάδεο απφ ην Q1
M 

 (δειαδή, Q1
M

 = 0)ηφηε έρνπκε Q2
M

 

κνλάδεο πξντφληνο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κνλνπσιεηήο είλαη ε δεχηεξε επηρείξεζε θαη ην 

αληίζηξνθν. Γειαδή, γηα Q2
M

 = 0, ηφηε έρνπκε Q1
M

, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν κνλνπσιεηήο 

είλαη ε πξψηε επηρείξεζε. Παξαηεξνχκε φηη ε ζθηαζκέλε κε θφθθηλν ρξψκα (νβάι πεξηνρή) 

ηνπ δηαγξάκκαηνο 8.1 πεξηιακβάλεη ηα επίπεδα παξαγσγήο εθείλα ηα νπνία απνδίδνπλ θέξδε 

ηα νπνία είλαη πςειφηεξα  θαη γηα ηηο δχν επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηα θέξδε πνπ είρακε ζην 

ππφδεηγκα Cournot. Αλ θέξσ κηα επζεία γξακκή ΑΒ ε νπνία λα ελψλεη ηηο κνλνπσιηαθέο 

πνζφηεηεο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ζε φια ηα ζεκεία πνπ ζα βξίζθνληαη ζηελ ΑΒ ηφηε ζα 

είρακε επίπεδα πνζνηήησλ φπνπ ην άζξνηζκα ηνπο ζα είλαη ίζν κε ηε πνζφηεηα ηνπο αλ 

είρακε κνλνπψιην. Σν ζεκείν Γ ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο ην νπνίν είλαη έλα ζεκείν πνπ  

δειψλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ζε απηφ, καο δίλεη ζπλδπαζκνχο πνζνηήησλ νη 

νπνίεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ηνπ ππνδείγκαηνο Cournot, κε 

κεγαιχηεξε ηηκή θαη πςειφηεξα θέξδε. Όπσο παξαηεξνχκε, ε ζπκπαηγλία καο νδεγεί ζε κηα 

ηηκή πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην νξηαθφ θφζηνο θαη ζε κηα παξαγσγή ε νπνία βξίζθεηαη 

θάησ απφ ην βέιηηζην εθείλν επίπεδν φπνπ επηζπκεί ε θνηλσλία. 

 πκπεξαζκαηηθά, ηα θέξδε πνπ έρεη ε πξψηε επηρείξεζε ζην ππφδεηγκα Cartel είλαη 

κεγαιχηεξα απφ ηα θέξδε φπνπ απνθνκίδεη ε ίδηα επηρείξεζε ζην ππφδεηγκα Cournot. 

Αληίζηνηρα, ηα θέξδε ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο Cartel είλαη πςειφηεξα 

απφ ηα θέξδε φπνπ απνθνκίδεη ε ίδηα επηρείξεζε φηαλ βξίζθεηαη ζην ππφδεηγκα Cournot.  
 
 

 ηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ είρακε έλα ηδαληθφ cartel φιεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ ζα είραλ ην ίδην θφζηνο θαη ε ζπλζήθε ηζνξξνπίαο ζα ήηαλ MR=MC1=MC2. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζπλνιηθά θέξδε ζα θαηαλέκνληαλ εμίζνπ θαη ζηηο δχν επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζπκπαηγλία. Απηή φκσο ε ηδαληθή ιχζε είλαη 

αδχλαην λα ζπκβεί ζηε πξαγκαηηθφηεηα γηα ην ιφγν φηη δελ κπνξνχλ νη δχν επηρεηξήζεηο λα 

έρνπλ ην ίδην θφζηνο. Άξα δελ ζα έρνπκε κηα δίθαηε θαηαλνκή ηφζν ησλ πσιήζεσλ φζν θαη 

ησλ θεξδψλ θαη ζηηο δχν επηρεηξήζεηο θαη γηα απηφ ην ιφγν ην cartel είλαη δχζθνιν λα 

καθξνεκεξεχζεη. 

 ε απηή ηε πεξίπησζε θεξδηζκέλεο βγαίλνπλ νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ην κηθξφηεξν 

θφζηνο θαη αθνχ ε ιχζε ηζνξξνπίαο δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηα cartel είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα ζπκθσλήζνπλ σο πξνο κία εληαία ηηκή θαη 
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επνκέλσο ππάξρεη ην θίλεηξν γηα αζέηεζε ηεο ζπκθσλίαο πνπ έρεη γίλεη. Σν θίλεηξν πνπ 

ππάξρεη γηα εμαπάηεζε είλαη ν βαζηθφο ιφγνο δηάιπζεο ελφο cartel. Σν δηάγξακκα 8.2 καο 

δείρλεη ην θίλεηξν αζέηεζεο πνπ ππάξρεη ζε έλα cartel.  

  

                Q2  

 

 r1 

 

 

 

 C  

 Q2

 Β Α r2 

 0 Q1 

                   Q1

  Q1

Α
 

 Γηάγξακκα 8.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ θηλήηξνπ αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Cartel 

 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 8.2 ππνζέηνπκε φηη αξρηθά νη επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο cartel. Ζ πξψηε επηρείξεζε παξάγεη Q1

 κνλάδεο πξντφληνο θαη ε δεχηεξε 

επηρείξεζε παξάγεη Q2

 κνλάδεο απφ ην δηθφ ηεο πξντφλ (φπνπ ην  ππνδειψλεη ηε 

ζπκπαηγλία πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη δχν επηρεηξήζεηο). Με δεδνκέλε ηε παξαγσγή ηεο 

πξψηεο επηρείξεζεο (Q1

), ε δεχηεξε επηρείξεζε έρεη θίλεηξν λα αζεηήζεη ηελ αζέκηηε 

ζπκθσλία επεθηείλνληαο ηε παξαγσγή ηεο σο έλα ζεκείν, ζην νπνίν ε δεχηεξε επηρείξεζε ζα 

απνθνκίδεη κεγαιχηεξα θέξδε απφ ηα αλ έκελε ζηε ζπκθσλία πνπ είρε θάλεη κε ηε πξψηε 

επηρείξεζε θαη ην αληίζηξνθν. Γηα απηφ ηνλ ιφγν είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζνχλ νη 

ζπκπαηγλίεο. Όπσο παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ζην ζεκείν Α ε δεχηεξε 

επηρείξεζε ζα είρε ιηγφηεξα θέξδε αλ ε πξψηε επηρείξεζε αζεηήζεη ηε ζπκθσλία, απφ φζα 

ζα απνθφκηδε ζηελ ηζνξξνπία Cournot (δειαδή ζην ζεκείν C ηνπ δηαγξάκκαηνο).        

 Σέινο ζπγθξίλνληαο ην ππφδεηγκα  Cournot ην νπνίν είλαη έλα κε ζπλεξγαζηαθφ 

δπνπψιην, κε ην ππφδεηγκα ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο ην νπνίν είλαη έλα ζπλεξγαζηαθφ 

δπνπψιην, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζην ππφδεηγκα cartel νη 
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κνλνπσιεηέο παξάγνπλ κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ην πξντφλ ηνπο, κε αξθεηά πςειφηεξε ηηκή 

θαη κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ θέξδνο.  

8.3 Με ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία (Non cooperative collusion) 

Ζ κε ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη δεκηνπξγείηαη απφ ζησπεξέο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά, σο 

απνηέιεζκα κε ξεηψλ ζπκθσληψλ θαη αλεμάξηεηεο επηινγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ φπνπ 

θαηαιήγνπλ νη επηρεηξήζεηο. ηε κε ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία εθαξκφδεηαη ε ζεσξία 

παηγλίσλ (ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην) ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ νιηγνπσιηαθψλ αγνξψλ. Όηαλ ε κε ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία είλαη 

δηαηεξήζηκε ζε κηα καθξνρξφληα πεξίνδν ηφηε ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγεζεί 

ε κε ζπλεξγαζηαθή ηζνξξνπία θαηά Nash. 

 χκθσλα κε ηνπο  (Ν. Βέηηαο, Γ. Καηζνπιάθνο, 2004), νη βαζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά ψζηε 

λα δηαηεξνχλ πςειφηεξεο ηηκέο απφ ην κε-ζπκπαηγληαθφ νιηγνπσιηαθφ επίπεδν, ην νπνίν 

απαηηείηαη απφ κηα κε-ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία είλαη νη εμήο: 

 Πφζν ζα θεξδίζεη κηα επηρείξεζε αλ κεηψζεη ηελ ηηκή ηεο απφ ην επίπεδν 

ζπκπαηγλίαο ; 

Αλ ην φθεινο γηα κηα επηρείξεζε απφ κηα κείσζε ηεο ηηκήο θάησ απφ ην επίπεδν 

ζπκπαηγλίαο είλαη ζρεηηθά κηθξφ, ηφηε κηα κε ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία είλαη πην 

εχθνιν λα δηαηεξεζεί. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ζηελ ηηκή ηεο 

ζπκπαηγλίαο θαη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειαζηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

επηρείξεζε, ηφζν ην φθεινο ζα είλαη κεγαιχηεξν. 

 Πφζν ζα ράζεη κηα επηρείξεζε ζην κέιινλ αλ νη αληίπαιεο επηρεηξήζεηο ηελ 

‘’εθδηθεζνχλ’’ επεηδή παξέθθιηλε απφ ηελ ηηκή ηεο ζπκπαηγλίαο ; 

Ζ απψιεηα ηνπ θέξδνπο φπνπ ζα έρεη ε επηρείξεζε αλ νη αληίπαιεο επηρεηξήζεηο ηελ 

εθδηθεζνχλ, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θέξδνπο πνπ ζα έθαλε κε ηελ ηηκή 

ζπκπαηγλίαο θαη ηνπ θέξδνπο πνπ ζα θάλεη ζηε λέα ηζνξξνπία πνπ ζα πξνθχςεη κεηά 

ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο θαη αθνχ νη αληίπαιεο επηρεηξήζεηο ηελ εθδηθεζνχλ. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη απηή ε δηαθνξά ηφζν ιηγφηεξν πηζαλφ είλαη κηα επηρείξεζε λα 

απνθιίλεη απφ ηε ηηκή ηεο ζπκπαηγλίαο. 
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 Πφζν πηζαλφ είλαη φηη νη αληίπαιεο επηρεηξήζεηο ζα εθδηθεζνχλ κηα κείσζε ηεο 

ηηκήο; 

Οη απψιεηεο απφ ηε εθδίθεζε δελ πξφθεηηαη λα δξάζνπλ απνηξεπηηθά αλ δε 

ζεσξείηαη αξθεηά πηζαλφ νη αληίπαιεο επηρεηξήζεηο λα αληηδξάζνπλ εθδηθεηηθά. Γηα 

λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαθάλεηα ζηελ αγνξά, ψζηε λα κπνξνχλ νη 

επηρεηξήζεηο λα ειέγρνπλ ηηο παξαβηάζεηο ηεο ζπκπαηγληαθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Σέινο, πψο ε επηρείξεζε πξνεμνθιεί κειινληηθέο δεκίεο ζε ζχγθξηζε κε κηα αχμεζε 

ησλ θεξδψλ ηεο ζήκεξα ;  

Οη επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην ηξέρνλ θέξδνο ζε ζχγθξηζε κε ην 

κειινληηθφ θέξδνο ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ην πξαγκαηηθφ επηηφθην πνπ επηθξαηεί 

ζηελ αγνξά. Όζν κηθξφηεξν είλαη, ηφζν κεγαιχηεξε ε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ 

κειινληηθψλ θεξδψλ ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε ζπκπαηγληαθή ζπκπεξηθνξά. 

 ε θάζε πεξίπησζε κία ζχκπξαμε ζα πξέπεη λα ζηαζκίζεη ην θαζαξφ φθεινο απφ ηε 

ζπκθσλία ησλ ηηκψλ, κε ην αλακελφκελν θφζηνο πνπ ζα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο αλ 

απνθαιπθζεί ε ζπκπαηγλία. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην θίλεηξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα παξέθθιηζε απφ ηε ζπκθσλία κπνξεί λα είλαη ζεζκηθνί ή λα εμαξηψληαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 χκθσλα κε ηνπο  (Ν. Βέηηαο, Γ. Καηζνπιάθνο, 2004),ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ζεζκηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκπαηγλία 

ρσξίδνληαη ζε 1) αλαγθαία ζηνηρεία: ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαηεξήζνπλ ζπκπαηγλία, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: ηα εκπφδηα εηζφδνπ, 

ηε ζπρλφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη ηε θαηλνηνκία, 2) ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο: νη νπνίνη 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο φπνπ ππάξρνπλ γηα ζπκπαηγλία θαη νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ζπκκεηξία, ηηο Maverick επηρεηξήζεηο, ηνπο 

δνκηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο δηάθνξεο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο θαη 3) 

άιινη ζρεηηθνί παξάγνληεο: νη νπνίνη είλαη πξφζζεηνη παξάγνληεο θαη νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηεο ζπκπαηγληαθήο ζπκπεξηθνξάο ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο θαη νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: ηε δηαθάλεηα ηεο αγνξάο, ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ πξντφλησλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο, ηε θνηλή ζπκκεηνρή ζε πνιιέο αγνξέο θαη 

ηηο επηδξάζεηο δηθηχσλ. 

 Σψξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ελ ζπληνκία ηηο παξαπάλσ έλλνηεο. 
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 Τα εκπόδηα εηζόδνπ: Μηα ζχκπξαμε είλαη πην εχθνιν λα δηαηεξεζεί εάλ ππάξρνπλ 

εκπφδηα εηζφδνπ, γηα ην ιφγν φηη νη ζπκπξάμεηο νδεγνχλ ζε ηηκέο πςειφηεξεο απφ ηηο 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο, νη ηηκέο απηέο κπνξνχλ επθνιφηεξα λα δηαηεξεζνχλ φηαλ ζε 

κηα αγνξά ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ηηκνινγήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα 

κειινληηθή αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εηζφδνπ ζην κέιινλ, απμάλεη ην θίλεηξν 

παξέθθιηζεο θαη κεηψλεη ηε πηζαλφηεηα ζπκπαηγλίαο.  

 Η ζπρλόηεηα αιιειεπίδξαζεο: Ζ ζπρλφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη νη ζπρλέο 

πξνζαξκνγέο ηεο ηηκήο δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκπαηγλία. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο πηζηεχνπλ 

φηη δελ ζα έρνπλ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο ζην κέιινλ, δελ ζα επηιέμνπλ πνηέ ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζπκπαηγλίαο. Απηφ επεηδή, φηαλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπρλή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ πην γξήγνξα λα αληηδξάζνπλ ζε ηπρφλ 

παξεθθιίζεηο θαη λα ηηκσξήζνπλ πην γξήγνξα ηελ επηρείξεζε εθείλε πνπ ζα 

αζεηήζεη ηε ζπκθσλία. 

 Η θαηλνηνκία: Μηα ζπκπαηγλία είλαη πην εχθνια δηαηεξήζηκε φηαλ δεκηνπξγείηαη ζε 

αγνξέο φπνπ νη θαηλνηνκίεο παίδνπλ κηθξφ ξφιν. Απηφ επεηδή κηα επηρείξεζε ε νπνία 

παξάγεη έλα θαηλνηφκν πξντφλ, θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή απφ ηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά. Δπνκέλσο, ε πξνζδνθία ηεο 

θαηλνηνκίαο κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζπκπαηγλίαο ζην κέιινλ θαη ηε ζεκαζία ηεο 

ηηκσξίαο απφ ηηο αληίπαιεο επηρεηξήζεηο. Δλψ, αλ κηα επηρείξεζε πξνζδνθά φηη ζα 

απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

ιφγσ κηαο θαηλνηνκίαο, απμάλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θίλεηξν παξέθθιηζεο ζην 

παξφλ.  

 Ο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ επηρεηξήζεσλ: Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε κηαο ζπκπαηγλίαο. Δπνκέλσο, κηα ζπκπαηγλία είλαη πην δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί φηαλ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Απηφ 

επεηδή φζν πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ ζε έλα θιάδν, ηφζν κηθξφηεξν είλαη 

ην κεξίδην ηνπ θέξδνπο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε ζπκπαηγλία πνπ αληηζηνηρεί ζε 

θάζε επηρείξεζε. Δπηπιένλ, ην φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ κηα ελδερφκελε 

παξέθθιηζε απμάλεηαη θαζψο ε παξέθθιηζε κπνξεί λα νδεγήζεη κηα επηρείξεζε ε 
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νπνία θαηέρεη έλα κηθξφ κεξίδην ζηελ αγνξά, ζην λα θεξδίζεη αθφκα θαη νιφθιεξε 

ηελ αγνξά.  

 Η ζπκκεηξία: Έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο ζπκπαηγλίαο 

είλαη ε ζπκκεηξία θφζηνπο. Απηφ επεηδή εάλ νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ παξφκνηα 

δνκή θφζηνπο, απηφ θαζηζηά δχζθνιν ηε ζπκθσλία γηα ηελ επηβνιή κηαο εληαίαο 

ηηκήο, ε νπνία ζα ζεσξείηαη πνιχ πςειή γηα κηα απνηειεζκαηηθή επηρείξεζε, ελψ 

ρακειή γηα κηα επηρείξεζε κε πςειφηεξν θφζηνο. Οη δηαθνξέο ζην θφζηνο κπνξεί λα 

κελ επηηξέςνπλ ηελ εχξεζε εζηηαθψλ ζεκείσλ γηα ηηκέο θαη λα επηηείλνπλ ηηο 

δπζθνιίεο ζπληνληζκνχ. Δπηπιένλ εθηφο απφ ηηο αζπκκεηξίεο θφζηνπο, κπνξνχκε λα 

έρνπκε θαη αζπκκεηξίεο ζε παξαγσγηθφ δπλακηθφ, απηφ επεηδή νη δπλεηηθνί 

πεξηνξηζκνί ζην παξαγσγηθφ δπλακηθφ επεξεάδνπλ ζην λα δηαηεξεζεί κηα 

ζπκπαηγλία, επεηδή ηέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζκνί κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ηηκσξήζνπλ ηηο ελδερφκελεο παξεθθιίζεηο θαη επηπιένλ κηα 

επηρείξεζε κε πεξηνξηζκνχο ζηε παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα έρεη κηθξφηεξν 

φθεινο απφ κηα κείσζε ηεο ηηκήο.   

 Οη Maverick επηρεηξήζεηο: Maverick επηρείξεζε ζεσξείηαη εθείλε ε νπνία έρεη κηα 

δηαθνξεηηθή δνκή θφζηνπο ή δηαθνξεηηθφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή επεξεάδεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο νη Maverick 

επηρεηξήζεηο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκπαηγλίαο, φκσο ζε θάζε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ ηα αίηηα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ έρεη απηφ ην 

είδνο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα θαζνξηζζεί θαηά πφζν πξφθεηηαη γηα θάπνην 

καθξνρξφλην ραξαθηεξηζηηθφ ή είλαη θάηη ην πξνζσξηλφ.  

 Οη δνκηθνί δεζκνί κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ: Μηα ζχκπξαμε κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί 

φηαλ ε κηα επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ δηφηη 

κεηψλεη ην θίλεηξν ηεο παξέθθιηζεο.  

 Οη δηάθνξεο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο: Οη δηάθνξεο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ επηβνιή ηηκσξίαο ζε ελδερφκελν παξέθθιηζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζπκθσλίεο, νη επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπαηγλίαο είλαη 

πεξηζζφηεξεο. Δπίζεο, είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπκβάζεηο ή ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε ηξίηνπο 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκπαηγλία κεηαμχ ηνπο.   
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 Η δηαθάλεηα ηεο αγνξάο: Σν θίλεηξν πνπ έρεη κηα επηρείξεζε γηα λα παξακείλεη ζε 

κηα ζχκπξαμε κεγαιψλεη φζν ην φθεινο ην νπνίν ζα έρεη απφ ηε παξέθθιηζε 

(δειαδή, αλ ζέζεη κηθξφηεξε ηηκή απφ απηήλ πνπ έρεη ζπκθσλήζεη ην cartel), είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην φθεινο πνπ έρεη αλ παξακείλεη ζηε ζχκπξαμε. Δπίζεο, κηα 

επηρείξεζε ε νπνία ζθέθηεηαη λα παξεθθιίλεη απφ ηε ζχκπξαμε ζα πξέπεη λα 

εμεηάζεη θαη ηελ απψιεηα ηνπ θέξδνπο πνπ ζα πθίζηαηαη ζε κηα ελδερφκελε 

εθδίθεζε απφ ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο, κηα ζχκπξαμε δηεπθνιχλεηαη φηαλ 

ην θέξδνο απφ ηε παξέθθιηζε είλαη κηθξφηεξν απφ ηα κειινληηθά θέξδε φηαλ έρνπκε 

ηελ αληίδξαζε ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Άξα ε ζπκπαηγλία είλαη επθνιφηεξε φηαλ νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηηκέο θαη ηηο πσιήζεηο ησλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ απνπζία ηεο δηαθάλεηαο ζε ηηκέο θαη πσιήζεηο, κπνξεί λα κελ 

απνθιείεη ηε ζπκπαηγλία, φκσο ηελ θαζηζηά πην δχζθνιν δηαηεξήζηκε θαη πην 

πεξηνξηζκέλε ζε έθηαζε. Έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ην πφζν εχθνια 

κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.   

 Η δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντόλησλ: Ο παξάγνληαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ 

επεξεάδεη ηφζν ην θίλεηξν γηα παξέθθιηζε απφ ηε ζπκπαηγληαθή ζπκπεξηθνξά, φζν 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηηκσξίαο ηεο παξέθθιηζεο. Όηαλ έρνπκε νξηδφληηα 

δηαθνξνπνίεζε ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα απνθηήζεη κνλνπσιηαθή δχλακε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα κε ηε δεκηνπξγία ‘’αθνζησκέλσλ πειαηψλ’’, ψζηε ν πειάηεο 

λα κελ επηζπκεί ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζε άιιν πξντφλ, αθφκα θαη ζε κηα κηθξή κείσζε 

ηεο ηηκήο ελφο αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο. Ζ ηκεκαηνπνίεζε απηή κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε πηζαλή έθηαζε ηεο ζπκπαηγλίαο θάλνληαο πην δχζθνιε ηε πξνζέιθπζε 

ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο, αιιά θαη λα πεξηνξίζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ηηκσξήζνπλ απηέο νη νπνίεο παξεθθιίλνπλ. Όηαλ φκσο έρνπκε 

θάζεηε δηαθνξνπνίεζε ηφηε ε επίδξαζε ζηε πηζαλφηεηα ζπκπαηγλίαο είλαη ιηγφηεξν 

ακθηιεγφκελε.      

 Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο: Όζν κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο έρνπκε ζηε δήηεζε 

ηφζν ελζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο ζπκπαηγλίαο. ε πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο ην 

θίλεηξν γηα παξέθθιηζε απμάλεηαη, ελψ ην δπλεηηθφ θφζηνο απφ κηα ηηκσξία φηαλ ε 

δήηεζε ζα έρεη κεησζεί, κεηψλεηαη. Γεληθά, κηα ζηαζεξφηεηα ζηε δήηεζε βνεζά ζην 

λα δηαηεξεζεί ε ζπκπαηγλία δηφηη δηεπθνιχλεη ηε δηαθάλεηα ζηελ αγνξά. Ζ 
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ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο δελ επεξεάδεη ηε δηαηεξεζηκφηεηα ηεο ζπκπαηγλίαο, φκσο 

φηαλ έρνπκε ρακειή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, ε ζπκπαηγλία γίλεηαη πην ειθπζηηθή.  

 Η θνηλή ζπκκεηνρή ζε πνιιέο αγνξέο: Ζ θνηλή ζπκκεηνρή ζε πνιιέο αγνξέο 

δηεπθνιχλεη ζην λα δηαηεξεζεί ε ζπκπαηγλία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ κπνξεί  

λα επηηεπρζεί απμάλνληαο ηε ζπρλφηεηα αιιειεπίδξαζεο ή κπνξεί λα ακβιχλεη 

ηπρφλ αζπκκεηξίεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αγνξέο ή λα επηηξέςεη ζε επηρεηξήζεηο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζπκπαηγλία ζε κηα αγνξά 

φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απφ κφλα ηνπο δελ επηηξέπνπλ ζπκπαηγλία. 

 Οη επηδξάζεηο δηθηύσλ: Οη επηδξάζεηο δηθηχνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε κε άκεζν 

ηξφπν φηαλ έρνπκε αχμεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ αγαζνχ ην νπνίν θαηαλαιψλεηαη 

απφ πνιινχο θαηαλαισηέο, είηε έκκεζα φηαλ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ 

ηνπ ίδηνπ πξντφληνο. Οη επηδξάζεηο δηθηχνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην λα θάλνπλ ηε 

ζπκπαηγλία ιηγφηεξν πηζαλή, γηα ην ιφγν φηη νη επηδξάζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ κηα 

ηάζε γηα κηα επηρείξεζε λα θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά.    

 

8.4 ηξαηεγηθέο κε ζπλεξγαζηαθήο ζπκπαηγλίαο 

ηε πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαιχζακε ηε κε ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη απφ ζησπεξέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά, σο απνηέιεζκα ησλ κε ξεηψλ ζπκθσληψλ θαη αλεμάξηεηεο 

επηινγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ φπνπ θαηαιήγνπλ νη επηρεηξήζεηο. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα 

αλαθεξζνχκε ζε δχν ζηξαηεγηθέο κε ζπλεξγαζηαθήο ηζνξξνπίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ζηε 

Tit-for-tat Strategy θαη β) ζηελ Grim Trigger Strategy. 

 Πξηλ φκσο ηελ επεμήγεζε ησλ δχν παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχκε 

ζηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο. Απηφ επεηδή ν αληαγσληζκφο ησλ ηηκψλ είλαη κηα 

δπλακηθή δηαδηθαζία, γηα ην ιφγν φηη νη απνθάζεηο ηηο νπνίεο ζα πάξεη κηα επηρείξεζε 

ζήκεξα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κειινληηθά φρη κφλν ηελ ίδηα αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. Έλαο δπλακηθφο αληαγσληζκφο κπνξεί λα γίλεη είηε κε βάζε ηηο ηηκέο είηε 

κε βάζε ηηο πνζφηεηεο. 

 Σα κνληέια Cournot θαη Bertrand είλαη πεξηζζφηεξν ζηαηηθά παξά δπλακηθά, επεηδή κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα κνληέια νη επηρεηξήζεηο ελεξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη παξαηεξνχλ πψο θηλήζεθε ν 

αληαγσληζηήο ηνπο εθείλε ηε ζηηγκή θαη δελ θνηηνχλ ηηο κειινληηθέο ηνπ θηλήζεηο.                        

(David Besanko et al.,2007)  
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 Με απιά ιφγηα, ηα ζηαηηθά κνληέια δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ην πψο νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ πάλσ απφ ηα επίπεδα ηνπ αληαγσληζκνχ ρσξίο ηε δεκηνπξγία cartel. 

Σα δπλακηθά κνληέια έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα αλαιχζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο φπνπ 

αθφκα θαηλ έλαο κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ λα είλαη ζε ζέζε λα είλαη απνδνηηθφο ψζηε λα 

κπνξέζεη λα παξάγεη ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο.    

 α) Tit-for-Tat Strategy: Με απηή ηε ζηξαηεγηθή είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεζεί κηα 

ζπλεξγαηηθή ηηκνιφγεζε, επεηδή θάζε επηρείξεζε γλσξίδεη φηη αλ ππάξμεη κηα κείσζε ηεο 

ηηκήο ηνπ πξντφληνο ηεο, ηφηε νη αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο ζα αληηδξάζνπλ θαη απηέο κε ηε 

ζεηξά ηνπο κε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη θίλεηξν απφ θακία 

επηρείξεζε λα κεηψζεη ηηο ηηκέο. 

 χκθσλα κε ηνπο  (David Besanko et al.,2007),ζε κηα Tit-for-Tat Strategy αξρηθά 

ππνζέηνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία θαηαιήγεη 

ζην άπεηξν. Δπηπιένλ, θάζε επηρείξεζε κεηψλεη ηα κειινληηθά ηεο θέξδε ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην i. Αλ ππνζέζνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αθνινπζήζεη 

κνλνπσιηαθέο ηηκέο, ηφηε ηα θέξδε ηνπο ζα είλαη ίζα κε ΠΜ / Ν, φπνπ ην Ν είλαη ν αξηζκφο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ παξνχζα αμία ησλ ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ θεξδψλ είλαη:            

1/Ν( ΠΜ + ΠΜ/i). Δάλ κία αηνκηθή επηρείξεζε αλακέλεη φηη νη αληαγσληζηέο ηεο ζα απμήζνπλ 

ηηο ηηκέο ηνπο ζην επίπεδν ηνπ κνλνπσιίνπ, ηφηε ε ίδηα ζα έρεη έλα κεγαιχηεξν θέξδνο αλ δελ 

ζέζεη ηε κνλνπσιηαθή ηηκή PM αιιά κηα ηξέρνπζα ηηκή (P0). Αλ δειαδή ζέζεη ηηκή κηθξφηεξε 

απφ απηή ησλ αληαγσληζηψλ (P0 < PM) ζα έρεη ηξέρνληα θέξδε ΠΜ  θαη κειινληηθά Π0/Ν, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ΠΜ > Π0. Δπνκέλσο, ζε απηή ηε πεξίπησζε φια ηα ηξέρνληα θαη 

κειινληηθά πξνεμνθιεκέλα θέξδε ζα είλαη ίζα κε Π0 + (1/Ν) Π0/i. Απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε 

απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη ν ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο φηαλ ε 

κνλνπσιηαθή ηηκή είλαη κεγαιχηεξε. Γειαδή, (1/Ν)(ΠΜ + ΠΜ/i) >= Π0 + (1/Ν)Π0/i.    

 Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα αλ ην ιχζνπκε σο πξνο ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην i ηφηε ζα 

έρνπκε: 

 
 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ ηχπν ν αξηζκεηήο καο δείρλεη ηα θέξδε ηα νπνία ζα ιάβεη κηα 

επηρείξεζε απφ κηα ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο, ελψ ν παξαλνκαζηήο καο δίλεη ηα 
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θέξδε ηεο επηρείξεζεο φηαλ απηή απνθιίλεη απφ ηε κνλνπσιηαθή ηηκή (δειαδή, ζε απηή ηε 

πεξίπησζε δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ).   

β)  Grim Trigger Strategy: Ζ Grim Trigger Strategy είλαη κία παξφκνηα ζηξαηεγηθή ηεο Tit-

for-Tat Strategy ε νπνία επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηαηεξνχλ κηα κνλνπσιηαθή ηηκή ζε 

κηα κε ζπλεξγαζηαθή ηζνξξνπία. 

 χκθσλα κε ηνπο (David Besanko et al.,2007), ε grim trigger strategy καο ιέεη φηη φηαλ 

θάπνηα επηρείξεζε απνθαζίζεη ζε κηα άιιε πεξίνδν λα απνθιίλεη απφ ηε ζπλεξγαζία θαη λα 

ζέζεη δηαθνξεηηθή ηηκή απφ ηε κνλνπσιηαθή (PM), ηφηε νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ζηελ 

επφκελε πεξίνδν ζα βάινπλ ηηκή ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο (P = MC) θαη ηελ νπνία ζα 

δηαηεξήζνπλ θαη κειινληηθά. Γειαδή, κε απιά ιφγηα ε ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή καο ιέεη ην εμήο: 

(1/N)(ΠΜ + ΠΜ/i) >= ΠΜ. 

 Ζ αξηζηεξά πιεπξά ηεο παξαπάλσ αληζφηεηαο καο δείρλεη ηα κειινληηθά θέξδε κηαο 

επηρείξεζεο θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο, ελψ ε δεμηά πιεπξά ηεο 

αληζφηεηαο καο δείρλεη ηα κειινληηθά θέξδε κηαο επηρείξεζεο γηα κία πεξίνδν φηαλ ππάξρνπλ 

απνθιίζεηο απφ κία επηρείξεζε θαη γηα απηφ ην ιφγν νη ππφινηπεο ζέηνπλ P = MC. Ζ 

παξαπάλσ ζπλζήθε ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη i <  ή = 1/(Ν-1). 

 Σψξα, εάλ έρνπκε δχν επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθά κεξίδηα αγνξάο θαη κε ην 

γξάκκα (s) ζπκβνιίδνπκε ην κεξίδην ηεο κηθξήο επηρείξεζεο, ηφηε ε ζπκπαηγλία πξνθχπηεη 

εάλ s(ΠΜ + ΠΜ/i) > ΠΜ, κε i < s/1-s. Δπνκέλσο, φζν ην s κεηψλεηαη ηφζν πην δχζθνιν είλαη 

ζην λα γίλεη ζχκπξαμε (collusion). 

 

8.5 Αλαθεθαιαίσζε 

ην φγδνν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αλαθεξζήθακε ζηηο ζπκπαηγλίεο, θαζψο επίζεο θαη ζε 

ζηξαηεγηθέο κε ζπλεξγαζηαθήο ηζνξξνπίαο, ψζηε λα δνχκε ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ 

πξέπεη λα ιάβεη έλαο manager ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ.   

 Αξρηθά είπακε φηη ζε έλα νιηγνπψιην απφ ηε ζηηγκή φπνπ ππάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ είλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ ζπκπαηγλίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ην νπνίν 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο κνλνπσιηαθήο ηνπο δχλακεο ζηελ αγνξά θαη ηε 

κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο επεκεξίαο. 

 ηε ζπλέρεηα είπακε φηη νη ζπκπαηγλίεο δηαθξίλνληαη: α) ζηηο ζπκθσλίεο θαξηέι (cartel) νη 

νπνίεο απνηεινχλ κηα ζεζκηθή κνξθή ζπκπαηγλίαο, β) ζηηο ζπκπαηγλίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

κέζσ κπζηηθψλ ζπκθσληψλ/ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ απηέο νη 
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ζπκπαηγλίεο είλαη ξεηέο (explicit) θαη απνηεινχλ ην απνηέιεζκα απφ θνηλνχ εμέηαζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο ηηκνινγηαθήο ηνπο πνιηηηθήο ζε ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη κε απηφλ ηνλ 

ζθνπφ, γ) ζηηο ζπκπαηγλίεο εθείλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ζησπεξέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ (tacit agreements ή tacit collusion), δειαδή ηηο  κε ζπλεξγαζηαθέο ζπκπαηγλίεο 

(non-cooperative collusion), νη νπνίεο είλαη ην απνηέιεζκα κε ξεηψλ ζπκθσληψλ.  

 πγθεθξηκέλα, αζρνιεζήθακε κε ην ππφδεηγκα ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο (cartel), ην νπνίν 

ην απεηθνλίζακε θαη δηαγξακκαηηθά θαη ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ επίζεκα λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα ζπλνιηθά ηνπο θέξδε θαζνξίδνληαο 

ηελ ίδηα ηηκή γηα ηα πξντφληα ηνπο θαη δηαπηζηψζακε φηη ηα θέξδε πνπ έρεη ε πξψηε 

επηρείξεζε ζην ππφδεηγκα Cartel είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα θέξδε φπνπ απνθνκίδεη ε ίδηα 

επηρείξεζε ζην ππφδεηγκα Cournot. Αληίζηνηρα, ηα θέξδε ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο Cartel είλαη πςειφηεξα απφ ηα θέξδε φπνπ απνθνκίδεη ε ίδηα επηρείξεζε πνπ 

βξίζθεηαη ζην ππφδεηγκα Cournot.   Δπηπιένλ δείμακε θαη ηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ζε κία 

ζπκπαηγλία ππάξρεη θαη ην θίλεηξν αζέηεζεο πνπ ππάξρεη ζε έλα cartel.  

 ηε ζπλέρεηα κηιήζακε γηα ηε κε ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία (non cooperative collusion), ε 

νπνία φηαλ είλαη δηαηεξήζηκε ζε κηα καθξνρξφληα πεξίνδν ηφηε ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα 

λα δεκηνπξγεζεί ε κε ζπλεξγαζηαθή ηζνξξνπία θαηά Nash. 

Δπηπιένλ αλαθέξακε θαη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ θίλεηξα ζε 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά ψζηε λα δηαηεξνχλ 

πςειφηεξεο ηηκέο απφ ην κε-ζπκπαηγληαθφ νιηγνπσιηαθφ επίπεδν, ην νπνίν απαηηείηαη απφ 

κηα κε-ζπλεξγαζηαθή ζπκπαηγλία. 

 Δλ θαηαθιείδη, αλαιχζακε θαη δχν ζηξαηεγηθέο κε ζπλεξγαζηαθήο ζπκπαηγλίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηηο Tit-for-Tat Strategy θαη Grim-Trigger-Strategy νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα δηαηεξνχλ κηα κνλνπσιηαθή ηηκή ζε κηα κε ζπλεξγαζηαθή ηζνξξνπία. 

 ην επφκελν θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζεσξία παηγλίσλ ψζηε λα δνχκε πνηεο 

ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο κπνξεί λα θάλεη ν manager κηαο νιηγνπσιηαθήο επηρείξεζεο κε ζθνπφ 

λα θεξδίζεη ηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

ΘΔΩΡΗΑ ΠΑΗΓΝΗΩΝ  

 

9.1 Δηζαγσγή 

Μέρξη ζηηγκήο, έρνπκε αλαιχζεη ιεπηνκεξψο ηηο δηάθνξεο κνξθέο αγνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα 

απηέο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ κνλνπσιίνπ, ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ 

νιηγνπσιίνπ, θαζψο επίζεο αλαθεξζήθακε θαη ζηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ζε κηα 

νιηγνπσιηαθή αγνξά δεκηνπξγνχληαη αζέκηηεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

δεκηνπξγψληαο ζπκπαηγλίεο.  

 Έλαο manager, ν νπνίνο δηεπζχλεη κηα επηρείξεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζην κνλνπψιην ή ζην 

ηέιεην αληαγσληζκφ, δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα αληηδξάζεσλ απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο 

επηρεηξήζεηο θαη επνκέλσο δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί κε ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο ψζηε λα ηηο 

αληηκεησπίζεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε έλα νιηγνπψιην (θαη ζε έλα δπνπψιην) φπσο ήδε 

έρνπκε αλαθέξεη ν manager ηεο θάζε επηρείξεζεο πξέπεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο φρη κφλν γηα 

ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, αιιά ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο 

ελέξγεηεο ησλ αληαγσληζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, γηα ην 

ιφγν φηη ζε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά νη επηρεηξήζεηο αληηδξνχλ ζηξαηεγηθφο. Απηφ επεηδή, νη 

απνθάζεηο πνπ ζα πάξεη έλαο manager παξαδείγκαηνο ράξε, γηα ηε ηηκνιφγεζε ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο ηνπ ζε έλα νιηγνπψιην, ζε γεληθέο γξακκέο ζα επεξεάζνπλ ηα θέξδε 

ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Δπνκέλσο, ζε έλα νιηγνπψιην έλαο manager ζα πξέπεη 

λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ψζηε 

λα θαηνξζψζεη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη, δειαδή ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ (Max Π). 

 Οη ζηξαηεγηθέο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ νιηγνπσιηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλαιχνληαη κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηε 

ζεσξία ησλ παηγλίσλ (theory of games). Ζ ζεσξία ησλ παηγλίσλ αλαπηχρζεθε ην 1944 αξρηθά 

απφ ηνπο  John von Neumann θαη O. Morgenstern, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηε ζεσξία ησλ 

παηγλίσλ γηα ηε κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Δπίζεο κε ηηο εξγαζίεο ηνπο ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε 
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ησλ ιεγφκελσλ ‘’πεηξακαηηθψλ νηθνλνκηθψλ’’ (experimental economics), αληηθείκελν ησλ 

νπνίσλ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά εξσηήκαηα. Καηά ηνλ M. Shubik, ζεσξείηαη φηη ε ζεσξία ησλ 

παηγλίσλ είλαη εθείλε πνπ παξέρεη ζήκεξα κηα γεληθή ζεσξία ηνπ νιηγνπσιίνπ, θάηη πνπ δελ 

είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηα κέρξη ηψξα αλαπηπρζέληα πνηθίια νιηγνπσιηαθά ππνδείγκαηα.  

(Γηάλλεο Μ. Παιαηνιφγνο, 2009) 

 ε απηφ ην θεθάιαην, κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ ην νπνίν είλαη έλα πνιχ 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ manager ηεο επηρείξεζεο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε φιεο 

εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε 

έλα νιηγνπψιην θαη πνηεο θηλήζεηο πξέπεη λα θάλεη ν manager ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηα 

θέξδε ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζα αλαιχζνπκε ηφζν ηα ζηαηηθά φζν θαη ηα δπλακηθά παίγληα θαη 

ζα δνχκε κε δηάθνξα ππνζεηηθά παξαδείγκαηα πνηα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηε θάζε 

επηρείξεζε, θαζψο επίζεο θαη ηα θέξδε πνπ ζα απνθφκηδαλ νη επηρεηξήζεηο εάλ 

ζπλεξγαδφληνπζαλ δεκηνπξγψληαο cartel.  

 Θα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ηα λνχκεξα φπνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζε απηφ ην 

θεθάιαην γηα ηελ αλάιπζε ησλ παηγλίσλ (ζηαηηθά θαη δπλακηθά), είλαη ππνζεηηθά θαη σο 

κνλαδηθφ ζηφρν έρνπλ λα εμεγήζνπλ θαιχηεξα ηε ζεσξία ησλ παηγλίσλ. 

9.2 ηαηηθά Παίγληα (Static Games) 

Έρνπκε δχν εηδψλ παίγληα ηα ζηαηηθά ή παίγληα ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ θαη ηα δπλακηθά ή 

παίγληα δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ (ηα νπνία ζα αλαιχζνπκε ζε επφκελε ελφηεηα). Αξρηθά ζα 

αλαιχζνπκε νξηζκέλνπο νξηζκνχο νη νπνίνη ζα καο βνεζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα παξαδείγκαηα ησλ παηγλίσλ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε.  

 ε έλα παίγλην ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ, ν θάζε παίθηεο (δειαδή ν manager ηεο 

επηρείξεζεο) κπνξεί λα ιακβάλεη απνθάζεηο ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο απνθάζεηο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπ, ελψ ζε έλα παίγλην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ ν manager ηεο κίαο επηρείξεζεο 

θάλεη ηε θίλεζε ηνπ, αθνχ παξαηεξήζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη θάλεη ήδε ν manager ηεο 

δεχηεξεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα παίγληα κπνξνχκε λα ηα 

ρσξίζνπκε ζε παίγληα κίαο πξνζπάζεηαο (φπνπ ην παίγλην παίδεηαη κία θνξά), θαη ζε 

επαλαιακβαλφκελα παίγληα ηα νπνία παίδνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο παίθηεο.  
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 ην παίγλην ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ ηνπ πίλαθα 9.1 ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηε 

θπξίαξρε θαζψο θαη ηελ αζθαιή ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ (εάλ ππάξρνπ), θαζψο επίζεο 

θαη ηελ ηζνξξνπία θαηά Nash.   

 Πίλαθαο 9.1 

Παίγλην ηαπηόρξνλσλ θηλήζεσλ κηαο πξνζπάζεηαο 

                           1
ε
 επηρείξεζε 

 

2
ε 

επηρείξεζε 

 

                                       

 Πξηλ εμεγήζνπκε ην παξαπάλσ παίγλην ζα δψζνπκε ζχληνκνπο νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη: ε 

κήηξα πιεξσκψλ, ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή, ε αζθαιήο ζηξαηεγηθή θαη ε ηζνξξνπία θαηά 

Nash.  

 Μήηξα πιεξσκώλ (matrix of payoffs): Κάζε παίγλην ζηξαηεγηθήο 

αιιειεπίδξαζεο απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο παίθηεο (επηρεηξήζεηο), απφ 

έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έρεη ν θάζε παίθηεο θαη απφ έλα 

ζχλνιν πιεξσκψλ ην νπνίν νλνκάδεηαη κήηξα ή πίλαθαο απνδφζεσλ ή πιεξσκψλ 

ηνπ παηγλίνπ.    (Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009)  

 Κπξίαξρε ζηξαηεγηθή (dominant strategy): Ζ θπξίαξρε ζηξαηεγηθή είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή ε νπνία θαηαιήγεη ζην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα έλα παίθηε, 

αλεμαξηήησο ηεο ελέξγεηαο ηνπ αληηπάινπ.     (M. R. Baye, 2010)  

 Αζθαιήο ζηξαηεγηθή (safe strategy): Ζ αζθαιήο ζηξαηεγηθή είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή ε νπνία εγγπάηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, κε δεδνκέλν ην 

ρεηξφηεξν δπλαηφ ζελάξην.    (M. R. Baye, 2010) 

 Ηζνξξνπία θαηά Nash (Nash equilibrium): Ζ ηζνξξνπία θαηά Nash είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζε έλα παίγλην, ψζηε θακία απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο (παίθηεο) λα κελ έρεη θίλεηξν λα κεηαβάιιεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο, κε 

δεδνκέλε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν αληίπαινο ηεο.                                                

(Γ. Μ. Παιαηνιφγνο, 2009)    

 Με δεδνκέλν ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, είκαζηε ζε ζέζε λα αλαιχζνπκε ην παίγλην ηνπ 

πίλαθα 9.1, ην νπνίν αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ παηγλίσλ ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ, κηαο 

πξνζπάζεηαο.  

ηξαηεγηθέο 1 2 

1 (5,6) (4,5) 

2 (6,5) (5,4) 
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 ην ζπγθεθξηκέλν παίγλην έρνπκε δχν παίθηεο (επηρεηξήζεηο), φπνπ ε θάζε κία επηρείξεζε 

έρεη λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δχν ζηξαηεγηθέο (ζηξαηεγηθή 1 θαη ζηξαηεγηθή 2). Ο ζηφρνο ηνπ 

θάζε manager (ζε έλα παίγλην ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ), είλαη λα πάξεη ηε θαιχηεξε απφθαζε 

γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ, ρσξίο φκσο  λα γλσξίδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ αληαγσληζηή ηνπ. 

 Σα λνχκεξα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα (ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζε παξελζέζεηο), καο 

δείρλνπλ εθείλα ηα ρξεκαηηθά πνζά (ηα νπνία ππνζέηνπκε φηη είλαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ), ηα 

νπνία ζα θεξδίζεη ε θάζε επηρείξεζε αλάινγα ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν θάζε 

manager. Σν πξψην λνχκεξν ηεο παξέλζεζεο καο δείρλεη ην πνζφ πνπ ζα θεξδίζεη ε 2
ε
 

επηρείξεζε, ελψ ην δεχηεξν λνχκεξν καο δείρλεη ην πνζφ πνπ ζα θεξδίζεη ε 1
ε
 επηρείξεζε.  

 Γηα λα βξνχκε αλ ε θάζε επηρείξεζε έρεη κηα θπξίαξρε ζηξαηεγηθή, ζα πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε ηε θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα γηα έλα παίθηε, αλεμαξηήησο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επηιέμεη ν αληίπαινο ηνπ. 

Γηα ηελ 1
ε
 επηρείξεζε ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή είλαη ε πξψηε. Απηφ επεηδή αλ ππνζέζνπκε φηη 

ε 2
ε
 επηρείξεζε επηιέμεη ηε πξψηε ζηξαηεγηθή, ηφηε ν manager ηεο 1

ε
 επηρείξεζεο ζα επηιέμεη 

θαη απηφο ηε πξψηε ζηξαηεγηθή επεηδή ζα θεξδίζεη 6 έλαληη ηνπ 5 εάλ αθνινπζνχζε ηε 

δεχηεξε ζηξαηεγηθή. ηε πεξίπησζε φκσο φπνπ ε 2
ε
 επηρείξεζε επηιέμεη ηε δεχηεξε 

ζηξαηεγηθή, ηφηε ηνλ manager ηεο 1
ε
 επηρείξεζεο ηνλ ζπκθέξεη λα επηιέμεη θαη πάιη ηε πξψηε 

ζηξαηεγηθή, επεηδή ζα θεξδίζεη 5 έλαληη 4 εθ. επξψ εάλ είρε επηιέμεη ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή. 

 Όκσο γηα ηε 2
ε
 επηρείξεζε ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή είλαη ε δεχηεξε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

αλ ε 1
ε
 επηρείξεζε επηιέμεη ηε πξψηε ζηξαηεγηθή, ηφηε ν manager ηεο 2

εο 
επηρείξεζεο ζα 

επηιέμεη ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή επεηδή ζα θεξδίζεη 6 έλαληη 5 εθ. επξψ, θαη αλ ε 1
ε
 

επηρείξεζε επηιέμεη ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή, ηφηε ε 2
ε
 επηρείξεζε ζα επηιέμεη θαη πάιη ηε 

δεχηεξε ζηξαηεγηθή επεηδή ζα θεξδίζεη 5 έλαληη 4 εθ. επξψ. 

 ην ζπγθεθξηκέλν παίγλην νη ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο Nash είλαη νη (6,5), επεηδή απηφο 

είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζε έλα παίγλην φπνπ θακία απφ ηηο δχν 

επηρεηξήζεηο δελ έρεη θίλεηξν λα κεηαβάιιεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο, κε δεδνκέλε ηε ζηξαηεγηθή 

πνπ αθνινπζεί ν αληίπαινο ηεο. Γηα λα βξνχκε ηε θαηά Nash ηζνξξνπία πάκε βήκα-βήκα θαη 

ιέκε: Αλ ε 1
ε
 επηρείξεζε επηιέμεη ηε πξψηε ζηξαηεγηθή θαη ε 2

ε
 επηρείξεζε επηιέμεη ηε 

δεχηεξε ζηξαηεγηθή, ηφηε ν ζπλδπαζκφο (6,5) είλαη ν άξηζηνο επεηδή ην 6 είλαη κεγαιχηεξν 

ηνπ 5 γηα ηελ επηινγή ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο θαη ην 5 > 4 γηα ηε δεχηεξε επηρείξεζε. Αλ απηή ηε 

κέζνδν ηε εθαξκφζνπκε ζε φια ηα θνπηάθηα ζα δηαπηζηψζνπκε φηη θαη νη δχν manager είλαη 

επραξηζηεκέλνη ζην ζπλδπαζκφ (6,5).   
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 ην ζπγθεθξηκέλν παίγλην γηα ην ιφγν φπνπ θαη νη δχν επηρεηξήζεηο έρνπλ θπξίαξρεο 

ζηξαηεγηθέο δελ ππάξρεη ιφγνο αζθαιήο ζηξαηεγηθήο.  

 Αλ φκσο είρακε ην παίγλην ηνπ πίλαθα 9.2, (ην νπνίν θαη πάιη αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ 

παηγλίσλ ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ, κηαο πξνζπάζεηαο) ηφηε παξαηεξνχκε ηα εμήο:   

Ζ 2
ε
 επηρείξεζε θαη πάιη έρεη ηε δεχηεξε σο θπξίαξρε ζηξαηεγηθή, επεηδή φπνηα ζηξαηεγηθή 

θαη λα επηιέμεη ε 1
ε
 επηρείξεζε, ν manager ηεο 2

εο 
επηρείξεζεο ζα θεξδίζεη αθνινπζψληαο ηε 

δεχηεξε ζηξαηεγηθή, φκσο παξαηεξνχκε φηη πιένλ ε 1
ε
 επηρείξεζε δελ έρεη θπξίαξρε 

ζηξαηεγηθή. Απηφ επεηδή, εάλ ε 2
ε
 επηρείξεζε αθνινπζήζεη ηε πξψηε ζηξαηεγηθή, ν manager 

ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε πξψηε ζηξαηεγηθή αθνχ ζα θεξδίζεη 6 

έλαληη 3 εθ. επξψ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, εάλ δειαδή ε 2
ε
 επηρείξεζε αθνινπζήζεη ηε 

δεχηεξε ζηξαηεγηθή, ηφηε ε 1
ε
 επηρείξεζε ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή αθνχ 

ζα θεξδίζεη 5 έλαληη 4 εθ. επξψ εάλ είρε αθνινπζήζεη ηε πξψηε ζηξαηεγηθή.   

  

         Πίλαθαο 9.2 

2
ν
 Παίγλην ηαπηόρξνλσλ θηλήζεσλ κηαο πξνζπάζεηαο 

               1
ε
 επηρείξεζε 

 

2
ε 

επηρείξεζε 

                                               

 

 Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ην παίγλην ηνπ πίλαθα 9.2 ε αζθαιήο ζηξαηεγηθή ηεο 1
εο

 

επηρείξεζεο είλαη ε πξψηε ζηξαηεγηθή. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε 1
ε
 επηρείξεζε επηιέγνληαο 

ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα εγγπεζεί κφλν 3, ελψ επηιέγνληαο ηε πξψηε ζηξαηεγηθή 

κπνξεί λα εγγπεζεί απνηέιεζκα 4, απηφ επεηδή ε αζθαιήο ζηξαηεγηθή είλαη κηα ζηξαηεγηθή ε 

νπνία εγγπάηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, κε δεδνκέλν ην ρεηξφηεξν δπλαηφ ζελάξην. 

 χκθσλα κε ηνλ  (Michael R. Baye, 2010), ε έλλνηα ηεο αζθαινχο ζηξαηεγηθήο, ελψ είλαη 

ρξήζηκε, έρεη δχν αδπλακίεο: α) ε αζθαιήο ζηξαηεγηθή είλαη κηα πνιχ ζπληεξεηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κφλν ζηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ν manager έρεη έλα 

θαιφ ιφγν ζην λα απνζηξέθεηαη ηνλ θίλδπλν ζε αθξαίν βαζκφ θαη β) ε αζθαιήο ζηξαηεγηθή 

ηξαηεγηθέο 1 2 

1 (5,6) (4,3) 

2 (6,4) (5,5) 
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δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο βέιηηζηεο απνθάζεηο ηνπ αληαγσληζηή θαη άξα ίζσο εκπνδίζεη ηελ 

επηρείξεζε απφ ηελ επίηεπμε ελφο ζεκαληηθά θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο. 

 Σέινο ε ηζνξξνπία θαηά Nash ζην παίγλην ηνπ πίλαθα 9.2 είλαη ν ζπλδπαζκφο (5,5), επεηδή 

ζε απηφ ηνλ ζπλδπαζκφ θακία απφ ηηο δχν επηρεηξήζεηο δελ έρεη θίλεηξν λα κεηαβάιιεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο, κε δεδνκέλε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν αληίπαινο ηεο.  

 Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε εμεγήζεη παίγληα ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ, κηαο πξνζπάζεηαο κε 

κήηξεο πιεξσκψλ 2Υ2. Σψξα κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 9.3 ζα εμεγήζνπκε έλα παίγλην ζε 

κία κήηξα 3Υ3, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε πνηα είλαη ε ηζνξξνπία θαηά Nash γηα ηνπο δχν 

manager (αληηπάινπο). 

 

Πίλαθαο 9.3 

3
ν
 Παίγλην ηαπηόρξνλσλ θηλήζεσλ κηαο πξνζπάζεηαο 

                          1
ε
 επηρείξεζε 

 

2
ε 

επηρείξεζε 

 

                                                                               

 ην παίγλην ηνπ πίλαθα 9.3, ππνζέηνπκε φηη έρνπκε δχν επηρεηξήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζε έλα δπνπψιην θαη παξάγνπλ νκνηνγελή πξντφληα. Οη manager πνπ ηηο δηεπζχλνπλ πξέπεη 

λα πάξνπλ κηα απφθαζε ε νπνία αθνξά ηε παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, 

ππνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ ηξείο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηνπο manager.  

 Ζ πξψηε επηινγή είλαη λα κελ επεθηείλνπλ θαζφινπ ηε παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα.        

Ζ δεχηεξε επηινγή πνπ έρνπλ είλαη λα επεθηαζνχλ ιίγν θαη ηέινο ε ηξίηε επηινγή είλαη λα 

επεθηαζνχλ πνιχ. 

 Αξρηθά ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε εάλ ππάξρεη θάπνηα θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γηα ηηο 

δχν επηρεηξήζεηο. Οη απνδφζεηο γηα ηηο δχν επηρεηξήζεηο (νη νπνίεο κεηξηνχληαη ζε 

εθαηνκκχξηα επξψ) δίλνληαη απφ ηηο εγγξαθέο ζε θάζε θνπηάθη ηνπ πίλαθα 9.3. Ζ πξψηε 

ηξαηεγηθέο Να κελ 

επεθηαζεί 

Να επεθηαζεί 

ιίγν 

Μεγάιε 

επέθηαζε 

Να κελ 

επεθηαζεί 

(22,22) (19,25) (11,22) 

Να επεθηαζεί 

ιίγν 

(25,19) (20,20) (10,14) 

Μεγάιε 

επέθηαζε 

(22,11) (14,10) (0,0) 
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εγγξαθή αληηπξνζσπεχεη ηελ απφδνζε ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο, ελψ ε δεχηεξε εγγξαθή 

αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο.  

 Γηα ηελ 1
ε
 επηρείξεζε δελ ππάξρεη θπξίαξρε ζηξαηεγηθή. Απηφ επεηδή εάλ ε 2

ε
 επηρείξεζε 

επηιέμεη λα κελ επεθηαζεί, ηφηε ηνλ manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο ηνλ ζπκθέξεη λα επεθηαζεί 

ιίγν γηαηί ζα έρεη απφδνζε 25 εθ. επξψ (25 > 22 > 22), φπνπ είλαη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή 

θίλεζε πνπ κπνξεί λα θάλεη. ηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ε 2
ε
 επηρείξεζε απνθαζίζεη λα 

επεθηαζεί ιίγν, ηφηε ηελ 1
ε
 επηρείξεζε ηε ζπκθέξεη θαη πάιη λα επεθηαζεί ιίγν επεηδή ζα έρεη 

απφδνζε 20 εθ. επξψ θαη ε νπνία είλαη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηνλ manager ηεο 

(20 > 19 > 14). Όκσο ζηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ ε 2
ε
 επηρείξεζε απνθαζίζεη λα επεθηείλεη 

πνιχ ηε παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα, ηε 1
ε
 επηρείξεζε ηε ζπκθέξεη λα κελ επεθηαζεί 

θαζφινπ, επεηδή ζα έρεη ηε θαιχηεξε απφδνζε (11 εθ. επξψ) απφ ηηο άιιεο δχν επηινγέο 

(11>10>0). Γηα ην ιφγν φηη βξηζθφκαζηε ζε έλα παίγλην ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ, ε 1
ε
 

επηρείξεζε δελ έρεη θάπνηα θπξίαξρε ζηξαηεγηθή. 

 Οκνίσο, γηα ηελ 2
ε
 επηρείξεζε δελ ππάξρεη θπξίαξρε ζηξαηεγηθή. Απηφ επεηδή εάλ ε 1

ε
 

επηρείξεζε επηιέμεη λα κελ επεθηαζεί, ηφηε ηνλ manager ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο ηνλ ζπκθέξεη λα 

επεθηαζεί ιίγν γηαηί ζα έρεη απφδνζε 25 εθ. επξψ (25 > 22 > 22), φπνπ είλαη ε θαιχηεξε 

ζηξαηεγηθή θίλεζε πνπ κπνξεί λα θάλεη. ηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ε 1
ε
 επηρείξεζε 

απνθαζίζεη λα επεθηαζεί ιίγν, ηφηε ηελ 2
ε
 επηρείξεζε ηε ζπκθέξεη θαη πάιη λα επεθηαζεί ιίγν 

επεηδή ζα έρεη απφδνζε 20 εθ. επξψ θαη ε νπνία είλαη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηνλ 

manager ηεο (20 > 19 > 14). Όκσο ζηελ πεξίπησζε εθείλε φπνπ ε 1
ε
 επηρείξεζε απνθαζίζεη 

λα επεθηείλεη πνιχ ηε παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα, ηε 2
ε
 επηρείξεζε ηε ζπκθέξεη λα κελ 

επεθηαζεί θαζφινπ, επεηδή ζα έρεη ηε θαιχηεξε απφδνζε (11 εθ. επξψ) απφ ηηο άιιεο δχν 

επηινγέο (11 > 10 > 0). Δπνκέλσο, ζην ζπγθεθξηκέλν παίγλην νχηε ε 2
ε
 επηρείξεζε έρεη 

θάπνηα θπξίαξρε ζηξαηεγηθή. 

 Σψξα ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηελ ηζνξξνπία θαηά Nash. Καιφ ζα ήηαλ λα 

ππελζπκίζνπκε φηη ην παίγλην ηνπ πίλαθα 9.3 είλαη έλα κε ζπλεξγαηηθφ παίγλην, ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη έρνπκε αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ δχν επηρεηξήζεσλ θαη ν θάζε manager δξα 

αλεμάξηεηα. Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ζηε ζηξαηεγηθή ηζνξξνπία θαηά Nash ν θάζε 

παίθηεο επηιέγεη ηε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ, κε δεδνκέλεο ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ αληηπάινπ. 

 Γηα λα βξνχκε ηελ ηζνξξνπία θαηά Nash ζα δνπιέςνπκε θαη πάιη φπσο πξνεγνπκέλσο. 

Γειαδή, ζα αξρίζνπκε απφ ην πξψην θνπηάθη, ζεσξψληαο σο δεδνκέλε ηελ κία επηρείξεζε 
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θαη παξαηεξψληαο ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο κέρξη λα 

βξνχκε ηε θαιχηεξε. Μφιηο βξσ ηε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηε κία επηρείξεζε, 

θάλσ αθξηβψο ην ίδην θαη γηα ηελ άιιε επηρείξεζε ψζηε λα θαηαιήμσ ζηελ ηζνξξνπία θαηά 

Nash. 

 Δπνκέλσο, αθνινπζψληαο ηε παξαπάλσ δηαδηθαζία παξαηεξνχκε φηη ε ηζνξξνπία θαηά 

Nash είλαη ε (20,20). Απηφ επεηδή γηα ηε 1
ε
 επηρείξεζε ε επηινγή ηνπ λα επεθηαζεί ιίγν είλαη 

θαιχηεξε απφ ηηο άιιεο δχν επηινγέο (20 >19 > 14). Οκνίσο θαη γηα ηε 2
ε
 επηρείξεζε, ν 

manager ζα επηιέμεη λα επεθηαζεί ιίγν ψζηε λα θεξδίζεη θαη απηφο 20, φπνπ είλαη ην 

θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ (20 > 19 > 14).  

 χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν παίγλην παξαηεξνχκε, φηη αλ νη δχν manager 

δεκηνπξγνχζαλ κία ζπκπαηγλία, ηφηε θαη νη δχν επηρεηξήζεηο ζα είραλ κεγαιχηεξε απφδνζε 

απφ φηη ζηε Nash ηζνξξνπία θαη ζπγθεθξηκέλα ζα θέξδηδαλ (22,22), δειαδή λα απνθάζηδαλ 

θαη νη δχν επηρεηξήζεηο λα κελ επεθηείλνπλ ηε παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα. Απηφ φκσο 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη ζηε πξάμε επεηδή δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ δχν 

παηθηψλ (manager). Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή αλ έλαο απφ ηνπο δχν manager αζεηνχζε ην ιφγν 

ηνπ ηφηε ν ζπγθεθξηκέλνο ζα είρε πεξηζζφηεξα θέξδε, ελψ ν αληίπαινο ηνπ ζα απνθφκηδε 

ιηγφηεξα. ε απηή ηε πεξίπησζε ν manager ηεο επηρείξεζεο ε νπνία ζα ράζεη, θηλδπλεχεη 

αθφκα θαη κε απφιπζε απφ ην Γ.. (Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην) ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο θαθήο 

ζηξαηεγηθήο επηινγήο πνπ έθαλε. αθψο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο manager δελ κπνξεί ζε θακία 

πεξίπησζε λα δηθαηνινγεζεί ζην Γ.. απνθαιχπηνληαο ηε ζπκπαηγλία γηαηί ζε απηή ηε 

πεξίπησζε ζα αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα απφ ηε δηθαηνζχλε επεηδή νη ζπκπαηγλίεο 

είλαη παξάλνκεο.         

  Μία άιιε πεξίπησζε ελφο παηγλίνπ ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ, κηαο πξνζπάζεηαο είλαη φηαλ 

νη manager έρνπλ λα πάξνπλ απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ην ζπγθεθξηκέλν παίγλην (πίλαθαο 9.4) έρεη λα θάλεη κε ηηκνιφγεζε, είλαη ζαθέο φηη 

αλαθεξφκαζηε ζε έλα δπνπψιην Bertrand. 
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Πίλαθαο 9.4 

Παίγλην ηαπηόρξνλσλ θηλήζεσλ ζην δπνπώιην Bertrand 

                            

                      1
ε
 επηρείξεζε 

 

2
ε 

επηρείξεζε 

 

                                                                      

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ζην παίγλην ηνπ πίλαθα 9.4, έρνπκε δχν επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ δχν πηζαλέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ πξψηε επηινγή 

είλαη ε ρξέσζε κηαο ρακειήο ηηκήο θαη ε δεχηεξε επηινγή είλαη ε ρξέσζε κηαο πςειήο ηηκήο.   

 Σν πξψην λνχκεξν ηνπ παξαπάλσ πίλαθα αληηπξνζσπεχεη θαη πάιη ηε 2
ε
 επηρείξεζε (φπσο 

έρνπκε δεη θαη ζηα πξνεγνχκελα παίγληα), ελψ ν δεχηεξνο αξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ 1
ε
 

επηρείξεζε.  

 χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν παίγλην παξαηεξνχκε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη manager 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ Bertrand επεηδή φπσο παξαηεξνχκε 

απφ ηε κήηξα πιεξσκψλ ηα θέξδε θαη ησλ δχν επηρεηξήζεσλ είλαη πςειφηεξα φηαλ θαη νη 

δχν επηρεηξήζεηο ρξεψλνπλ πςειέο ηηκέο θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη (15,15), αθνχ νη 

θαηαλαισηέο δελ έρνπλ άιιε επηινγή. Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη αλ ε 1
ε
 επηρείξεζε 

ρξεψζεη κηα πςειή ηηκή, ελψ ε 2
ε
 επηρείξεζε ρξεψζεη ζην δηθφ ηεο πξντφλ κηα ρακειή ηηκή, 

ηφηε ε 1
ε
 επηρείξεζε ζα ράζεη φιε ηε πειαηεία ηεο θαη πιένλ ζα έρεη δεκίεο ίζεο κε -5. ε 

αληίζεζε κε ηε 2
ε
 επηρείξεζε ε νπνία ζα έρεη πςειά θέξδε ηα νπνία ππνζέηνπκε φηη είλαη 35. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ αληίζηξνθε πεξίπησζε φπνπ ηφηε θεξδηζκέλε ζα ήηαλ ε 1
ε
 

επηρείξεζε.  

 Απφ ηε ζηηγκή φπνπ ην παίγλην είλαη κηαο πξνζπάζεηαο θαη ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν θάζε manager ζα ηηκνινγήζεη ην δηθφ ηνπ πξντφλ ρσξίο λα γλσξίδεη πσο ζα 

ζπκπεξηθεξζεί ε αληίπαινο επηρείξεζε. Γηα απηφ ην ιφγν ε ηζνξξνπία θαηά Nash είλαη αλ θαη 

ηξαηεγηθέο Υξέσζε κηαο 

ρακειήο ηηκήο 

Υξέσζε κηαο πςειήο 

ηηκήο 

Υξέσζε κηαο 

ρακειήο ηηκήο 

(0,0) (35,-5) 

Υξέσζε κηαο πςειήο 

ηηκήο 

(-5,35) (15,15) 
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νη δχν επηρεηξήζεηο ρξεψζνπλ ηελ ρακειή ηηκή, έρνληαο κελ κεδεληθά θέξδε, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο γιπηψλνπλ ην ελδερφκελν ηεο δεκίαο αθνχ δελ γλσξίδνπλ πσο ζα θηλεζεί ν 

αληίπαινο ηνπο. 

 Αλ ηψξα νη επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχζαλ λα ρξεψζνπλ θαη νη δχν κηα πςειή ηηκή 

(δεκηνπξγία ζπκπαηγλίαο), ηφηε θαη νη δχν ζα απνθφκηδαλ θέξδε (15,15). Όκσο φπσο ήδε 

έρνπκε αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν παίγλην δελ ππάξρεη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ δχν 

manager θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα πξνηηκήζνπλ θαη νη δχν ηελ ηζνξξνπία Nash ε νπνία είλαη 

ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ρσξίο λα έρνπλ θίλεηξν λα ην αιιάμνπλ.  

 Όκσο ζηε πεξίπησζε εθείλε φπνπ ην παξαπάλσ παίγλην (πίλαθαο 9.4) δελ ήηαλ παίγλην 

κηαο πξνζπάζεηαο αιιά παίγλην επαλαιακβαλφκελσλ θηλήζεσλ ηφηε πηζαλφλ νη επηρεηξήζεηο 

λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπαηγλία ρσξίο ην θφβν αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο. Απηφ ην θαηαθέξλνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο ελεξγνπνίεζεο. << Ζ ζηξαηεγηθή ελεξγνπνίεζεο είλαη κηα 

ζηξαηεγηθή ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο παξειζνχζεο θηλήζεηο ελφο παηγλίνπ θαη ζηελ νπνία 

κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ηνπ παξειζφληνο ‘’ελεξγνπνηεί’’ έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο 

ελφο παίθηε>>.    (Michael R. Baye, 2010)    

 Δπνκέλσο, ζηε πεξίπησζε ζπκπαηγλίαο έρνπλ φθεινο θαη νη δχν επηρεηξήζεηο (15,15), 

ρξεψλνληαο θαη νη δχν κία πςειή ηηκή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην παίγλην είλαη 

επαλαιακβαλφκελν είλαη δχζθνιν γηα ηνλ manager ηεο κίαο επηρείξεζεο λα αζεηήζεη ηε 

ζπκθσλία, επεηδή κειινληηθά ζα επηβαξπλζεί κε έλα θφζηνο αζέηεζεο ην νπνίν είλαη ε 

ρξέσζε (απφ ηελ αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε) κηαο ρακειήο ηηκήο γηα ηηο επφκελεο πεξηφδνπο.  

 Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ  (Michael R. Baye, 2010), ηέζζεξηο είλαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπαηγλία ζε παίγληα ηηκνιφγεζεο θαη νη νπνίνη είλαη νη εμήο:  

 Ο αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ: Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ηφζν επθνιφηεξε είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπκπαηγλίαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή αλ γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ κφλν δχν επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν, 

είλαη πην εχθνιν ε κία επηρείξεζε λα έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ άιιε θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα ηελ ηηκσξήζεη αλ αζεηήζεη ηε ζπκθσλία. Δπνκέλσο, γίλεηαη εχθνια 

αληηιεπηφ φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ειέγρσλ πνπ ρξεηάδνληαη ζηελ αγνξά κεγαιψλεη 

ξαγδαία φηαλ απμάλεη θαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Τν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο: Γηα ην ιφγν φηη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ππάξρνπλ θαη 

ζηνλ έιεγρν, ίζσο λα είλαη επθνιφηεξν γηα κηα κεγάιε επηρείξεζε λα ειέγρεη κηα 

κηθξή επηρείξεζε, απφ φηη κηα κηθξή επηρείξεζε λα ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ηεο κεγάιεο. 
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 Τν ηζηνξηθό ηεο αγνξάο: Αλ νη επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ, βιέπνπλ φηη νη αληαγσληζηέο 

ηνπο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο απεηιέο ηνπο ζε εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

απνθιίλνπλ, ηφηε απηφ καο δείρλεη φηη ην ηζηνξηθφ ηεο αγνξάο ζα θαηαιήμεη ζε 

ζπκπαηγλία. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δειαδή νη επηρεηξήζεηο πνηέ δελ 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο απεηιέο ηνπο, ηφηε ην ηζηνξηθφ ηεο αγνξάο ζα είλαη, ε ζπκπαηγλία 

ππφ ηελ απεηιή αληηπνίλσλ λα κελ απνηειεί κηα ηζνξξνπία.   

 Οη κεραληζκνί επηβνιήο ηηκσξίαο: Οη κεραληζκνί ηηκνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

επηρεηξήζεηο επεξεάδνπλ επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα επηβάιινπλ κηα ηηκσξία 

ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη.    

 

9.3 Γπλακηθά Παίγληα (Dynamic Games) 

Μέρξη ζηηγκήο, έρνπκε δεη παίγληα ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ φπνπ ν θάζε manager απνθάζηδε 

γηα ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζηή ηνπ απφ ηε ζηηγκή 

φπνπ θαη ν manager ηεο αληίπαιεο επηρείξεζεο ελεξγνχζε εθείλε ηε ζηηγκή. Δπίζεο, κε ηε 

βνήζεηα δηαθφξσλ παξαδεηγκάησλ θαηαλνήζακε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ελφο manager ζηελ 

επηινγή ζηξαηεγηθήο βάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο παηγλίσλ. Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη 

ηα κνληέια Cournot θαη Bertrand είλαη πεξηζζφηεξν ζηαηηθά παξά δπλακηθά.  

 ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα δνχκε ηε ζεσξία ησλ παηγλίσλ απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή 

γσλία, κε ηε βνήζεηα ησλ παηγλίσλ δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ φπνπ ν manager ηεο κίαο 

επηρείξεζεο θάλεη ηε θίλεζε ηνπ, αθνχ παξαηεξήζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη θάλεη ήδε ν 

manager ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο. Γειαδή, απηφ ζεκαίλεη φηη νη ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν έλαο 

manager επεξεάδνπλ φρη κφλν ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηθήο ηνπ επηρείξεζεο, αιιά θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αληαγσληζηή-αληηπάινπ ηνπ. Δπνκέλσο, ν manager εθείλνο ν νπνίνο ζα 

κπεη δεχηεξνο ζε έλα παίγλην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ ζα πξέπεη λα δξάζεη αλαιφγσο θαη λα 

πάξεη εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο κε βάζε φκσο ηε θίλεζε πνπ έρεη θάλεη ήδε ε 

επηρείξεζε ε νπνία έρεη αξρίζεη πξψηε. ηε ζπλέρεηα, (φπσο ζα δνχκε παξαθάησ κε ηε 

βνήζεηα παξαδεηγκάησλ), ε πξψηε επηρείξεζε θαη πάιη ζα θάλεη ηε θίλεζε ηεο αληηδξψληαο 

φκσο ζχκθσλα κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ απφθαζε πνπ πήξε ν manager ηεο δεχηεξεο 

επηρείξεζεο. 

 Δπνκέλσο, κε ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ, ζα δνχκε πσο νη manager νη νπνίνη 

αληαγσλίδνληαη ζε έλα δπνπψιην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

επηπιένλ πφηε ε απεηιή πνπ ππάξρεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη αμηφπηζηε θαη πφηε φρη.          



181 
 

Γηα ην πξψην καο παξάδεηγκα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ είρακε δεη ζην πίλαθα 

9.3. Γειαδή, ζα κεηαηξέςνπκε ην παίγλην ησλ ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ πνπ είρακε δεη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πίλαθα 9.3, ζε έλα παίγλην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ φπσο απηφ θαίλεηαη ζηε 

παξαθάησ απεηθφληζε 9.1.     

                                                                                                                           Να κελ επεθηαζεί       (22,22) 

                                                    Να κελ επεθηαζεί                                         Να επεθηαζεί ιίγν      (19,25)                    

                                                                                                                          Μεγάιε επέθηαζε        (11,22) 

                                                                                                                            Να κελ επεθηαζεί       (25,19) 

                                                     Να επεθηαζεί ιίγν                                          Να επεθηαζεί ιίγν     (20,20) 

                                                                                                        Μεγάιε επέθηαζε       (10,14) 

 

                                                                                                         Να κελ επεθηαζεί      (22,11) 

                                            Μεγάιε επέθηαζε                                  Να επεθηαζεί ιίγν       (14,10) 

                                                                                                       Μεγάιε επέθηαζε      (0,0)                           

         Απεηθόληζε 9.1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε παηγλίνπ δηαδνρηθώλ θηλήζεσλ (1
ν
 παξάδεηγκα) 

 ηε παξαπάλσ απεηθφληζε παξαηεξνχκε ην παίγλην ηνπ πίλαθα 9.3 (ην νπνίν ήηαλ 

ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ), λα έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα παίγλην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν παίγλην ππνζέηνπκε φηη ν manager ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο πξνζπαζψληαο λα 

παξαγθσλίζεη ηελ 1
ε
 επηρείξεζε εθαξκφδεη πξψηνο ηε δηθή ηνπ ζηξαηεγηθή, μεθηλψληαο 

πξψηνο ην ζπγθεθξηκέλν παίγλην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ. Ο πξψηνο αξηζκφο εθθξάδεη ηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ε νπνία μεθίλεζε πξψηε, φπνπ ζην παξάδεηγκα καο ππνζέηνπκε φηη 

είλαη ε 2
ε
 επηρείξεζε, επνκέλσο ν δεχηεξνο αξηζκφο εθθξάδεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

πνπ αθνινπζεί (1
ε
 επηρείξεζε).     

 Πιένλ, φπσο παξαηεξνχκε ε 2
ε
 επηρείξεζε ε νπνία απνθαζίδεη λα μεθηλήζεη ην παίγλην 

έρεη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ θηλήζεσλ θαη ε 1
ε
 επηρείξεζε ζα εθαξκφζεη ηε δηθή ηεο 

ζηξαηεγηθή αλάινγα κε ηελ απφθαζε πνπ πήξε ν αληαγσληζηήο-αληίπαινο. πγθεθξηκέλα, 

εάλ ν manager ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο απνθαζίζεη λα κελ επεθηείλεη θαζφινπ ηε παξαγσγηθή ηνπ 

δπλακηθφηεηα, ηφηε φπσο παξαηεξνχκε ηνλ manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο ην ζπκθέξεη λα 

2
ε
 

επηρείξεζε 

1
ε
 

επηρείξεζε 

1
ε
 

επηρείξεζε 

1
ε
 

επηρείξεζε 
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επεθηαζεί ιίγν γηαηί ζε απηή ηε πεξίπησζε ε απφδνζε ηνπ ζα είλαη 25 ε νπνία είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηηο άιιεο δχν απνδφζεηο (ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ). ε απηφ ην 

ζεκείν είλαη εχινγν λα ζεκεησζεί φηη ν manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο ζέιεη λα εμαζθαιίζεη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θέξδε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ρσξίο λα ηνλ ελδηαθέξνπλ ηα θέξδε 

ηνπ αληαγσληζηή ηνπ. 

 Αλ ηψξα ε 2
ε
 επηρείξεζε απνθαζίζεη λα επεθηείλεη ιίγν ηε παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα, 

ηφηε ν manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο ζα απνθαζίζεη θαη πάιη λα επεθηαζεί ιίγν, γηαηί φπσο θαη 

πξηλ ζα έρεη κεγαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο δχν ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ε νπνία ζα 

είλαη ίζε κε απφδνζε 20. 

 Σέινο, αλ ε 2
ε
 επηρείξεζε απνθαζίζεη λα επεθηείλεη πνιχ ηε παξαγσγηθή ηεο 

δπλακηθφηεηα, ηφηε ζε απηή ηε πεξίπησζε ν manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο ζα απνθαζίζεη λα 

κελ επεθηαζεί θαζφινπ, γηαηί κφλν ζε απηή ηε πεξίπησζε ζα έρεη κεγαιχηεξε απφδνζε, ε 

νπνία ζα είλαη ίζε κε απφδνζε 11.  

 πγθεληξψλνληαο φια ηα απνηειέζκαηα καδί ζηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε 

ζπλνπηηθά ηα θέξδε ησλ δχν επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ην πψο ζα μεθηλήζεη ε 2
ε
 επηρείξεζε 

θαη πσο ζα ζπλερίζεη ην παίγλην ν manager ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο. 

   Πίλαθαο 9.5 

πγθεληξσηηθά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ παίγλην 

 

2
ε
 Δπηρείξεζε 1

ε
 Δπηρείξεζε Κέξδε 

Να κελ επεθηαζεί Να επεθηαζεί ιίγν 19,25 

Να επεθηαζεί ιίγν Να επεθηαζεί ιίγν 20,20 

Να επεθηαζεί πνιύ Να κελ επεθηαζεί 22,11 

  

 Παξαηεξνχκε φηη ηα ηειηθά θέξδε ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο ε νπνία μεθηλά πξψηε, εμαξηψληαη 

απφ ηε ζηξαηεγηθή θίλεζε ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή κπνξεί ηνλ manager 

ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο λα ηνλ ζπκθέξεη λα επεθηαζεί ιίγν θαη ε 1
ε
 επηρείξεζε λα κελ επεθηαζεί 

θαζφινπ ψζηε λα έρεη ν ίδηνο ηα πεξηζζφηεξα θέξδε πνπ ηζνδπλακνχλ κε 25, φκσο ππάξρεη 

θαη ε αληίδξαζε ηνπ manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο ν νπνίνο πξνζπαζεί λα πάξεη εθείλεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ψζηε λα απνθνκίζεη ηα πεξηζζφηεξα θέξδε γηα ινγαξηαζκφ ηεο δηθήο 

ηνπ επηρείξεζεο. 
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 Άξα θαη νη δχν manager ζα κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ θαηά Nash ηζνξξνπία φπνπ 

είλαη ε θαηάζηαζε εθείλε ζηελ νπνία έρεη επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηελ 

θάζε επηρείξεζε, ψζηε θακία απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα κελ έρεη επηπιένλ θίλεηξν λα 

κεηαβάιιεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο, κε δεδνκέλε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν αληίπαινο ηεο. 

Δπνκέλσο, ε ηζνξξνπία θαηά Nash ζην ζπγθεθξηκέλν παίγλην είλαη φηαλ θαη νη δχν 

επηρεηξήζεηο έρνπλ θέξδε (20,20). Απηφ επεηδή, νη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο γηα ηηο δχν 

επηρεηξήζεηο είλαη λα έρνπλ θέξδε (20,20), γηα ην ιφγν φηη κε κία κηθξή επέθηαζε ηφζν ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο 1
εο

  φζν θαη ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο ε απφδνζε 20 είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηνλ αλ εθάξκνδαλ ηηο άιιεο δχν ζηξαηεγηθέο (20 > 19 > 14), κε δεδνκέλε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο άιιεο επηρείξεζεο. 

 Όκσο γηα ηελ 2
ε
 επηρείξεζε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ήηαλ ν manager ηεο λα 

απνθάζηδε λα επεθηαζεί πνιχ, γηαηί ζε απηή ηε πεξίπησζε ζα απνθφκηδε θέξδε 22 έλαληη ηεο 

απφδνζεο 20 πνπ θεξδίδεη απφ ηελ θαηά Nash ηζνξξνπία. ε απηή ηε πεξίπησζε ην θαιχηεξν 

δπλαηφ γηα ηελ 1
ε
 επηρείξεζε ζα ήηαλ λα κελ επεθηαζεί θαζφινπ γηαηί ζα απνθφκηδε 

πεξηζζφηεξα θέξδε απφ φηη ζηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο. Δπνκέλσο ζην ζπλδπαζκφ (22,11) 

φπνπ ε 2
ε
 επηρείξεζε επεθηείλεηαη πνιχ, ελψ ε 1

ε
 επηρείξεζε δελ επεθηείλεηαη θαζφινπ, 

έρνπκε κηα ηέιεηα ηζνξξνπία ππφ-παηγλίνπ (Perfect Nash Equilibrium). 

 χκθσλα κε ηνλ  (Michael R. Baye, 2010), ‘’σο ηέιεηα ηζνξξνπία ππφ-παηγλίνπ νξίδεηαη 

σο κηα θαηάζηαζε ε νπνία πεξηγξάθεη έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζπληζηνχλ κηα 

ηζνξξνπία Nash θαη δελ επηηξέπεη ζε θαλέλαλ παίθηε λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ ζε θακία 

θάζε ηνπ παηγλίνπ κεηαβάιινληαο ηηο ζηξαηεγηθέο’’. 

 Όκσο ην εξψηεκα πνπ ηίζεληαη εδψ είλαη γηα πην ιφγν ε 2
ε
 επηρείξεζε δελ επηιέγεη ηε 

ηξίηε ζηξαηεγηθή (δειαδή, λα επεθηείλεη πνιχ ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλακηθφηεηα), αθνχ κε 

απηφ ην ηξφπν κπνξεί λα θεξδίζεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα; Ζ απάληεζε είλαη φηη δελ μέξεη πνηα 

ζα είλαη ε απφθαζε πνπ ζα πάξεη ν manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο. Αλ δειαδή, ν manager ηεο 

1
εο

 επηρείξεζεο έρεη πξναπνθαζίζεη λα επεθηείλεη ιίγν ηε παξαγσγηθή ηνπ δπλακηθφηεηα ζε 

πεξίπησζε φπνπ ε 2
ε
 επηρείξεζε επεθηαζεί πνιχ, ηφηε ε 1

ε
 επηρείξεζε ζα έρεη απφδνζε 10, 

φκσο ε 1
ε
 επηρείξεζε ζα θεξδίζεη κφλν 14 (ελψ κε ηε θαηά Nash ηζνξξνπία κπνξεί λα 

θεξδίζεη 20). 

 Γειαδή, έρνπκε κία απεηιή απφ ηνλ manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο πξνο ηνλ manager ηεο 

δεχηεξεο, φηη αλ εθείλνο επεθηαζεί πνιχ, ηφηε ν ίδηνο ζα επεθηαζεί ιίγν θαη έηζη ε δεχηεξε 

επηρείξεζε ζα έρεη κεησκέλα θέξδε. Δίλαη φκσο ε παξαπάλσ απεηιή αμηφπηζηε; ην 
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ζπγθεθξηκέλν παίγλην ε ζπγθεθξηκέλε απεηιή ηνπ manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο είλαη 

αμηφπηζηε, επεηδή ήδε έρεη πξναπνθαζίζεη λα επηιέμεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο κηθξήο επέθηαζεο, 

αθνχ γλσξίδεη φηη αλ θαη ε 2
ε
 επηρείξεζε επεθηαζεί ιίγν νδεγνχκαζηε ζηελ Nash ηζνξξνπία 

φπνπ θαη νη δχν επηρεηξήζεηο απνθνκίδνπλ θέξδε 20 ε θάζε κία. Δμάιινπ, ππάξρεη θαη ν 

θφβνο πνπ έρεη ν manager ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο κήπσο θαη ν manager ηεο πξψηεο εθαξκφζεη 

ηελ απεηιή ηνπ θαη έηζη ζα βγεη ρακέλνο αθνχ απφ 20 ζα θεξδίζεη κφλν 14. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ν manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο δελ έρεη λα ράζεη θαη πνιιά ζηε πεξίπησζε εθείλε 

φπνπ ε 2
ε
 επηρείξεζε επεθηαζεί πνιχ, γηαηί αλ δελ επεθηαζεί ε ίδηα ζα έρεη έλα θέξδνο 11, 

ελψ αλ επεθηαζεί ιίγν ζα έρεη θέξδνο 10 φπνπ ε δηαθνξά είλαη πνιχ κηθξή. Αθνχ κε ηελ 

απεηιή ηεο κπνξεί λα θεξδίζεη πνιιά πεξηζζφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα θέξδε ίζα κε 20 ηφηε 

γηα απηφ ηνλ ιφγν είλαη αμηφπηζηε.        

 Αλαιχνληαο ην παξαπάλσ παίγλην θαηαλνήζακε πσο ιεηηνπξγεί έλα παίγλην δηαδνρηθψλ 

θηλήζεσλ, ζην νπνίν βξήθακε ηελ θαηά Nash ηζνξξνπία, αιιά θαη ηελ Nash ηζνξξνπία ηνπ 

ππφ-παηγλίνπ. Σψξα κε ηε βνήζεηα ελφο δεχηεξνπ παηγλίνπ δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ, ην νπνίν ζα 

ην αλαιχζνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο απεηθφληζεο 9.2 ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ζε έλα παίγλην 

κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη δχν ηζνξξνπίεο θαηά Nash.   

                                                                                            θιεξόο αληαγσληζκόο   (-2,2)  

                                         Δηζέιζεη ζηελ αγνξά                                      

                                                                                                            Ήπηνο αληαγσληζκόο         (10,10)                        

                                                                                                                               

                                                Γελ εηζέιζεη ζηελ αγνξά                                                                       

                                                             (0,20) 

                                                      

Απεηθόληζε 9.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε παηγλίνπ δηαδνρηθώλ θηλήζεσλ (2
ν
 παξάδεηγκα) 

 ην παίγλην δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ ηεο απεηθφληζεο 9.2 ππνζέηνπκε φηη ε 1
ε
 επηρείξεζε 

είλαη κηα πθηζηάκελε θαη ε 2
ε
 επηρείξεζε είλαη κηα δπλεηηθά λενεηζεξρφκελε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Σν δίιεκκα πνπ έρεη ν manager ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο είλαη αλ ζα πξέπεη 

ηειηθά λα πάξεη ηελ απφθαζε λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά ή λα παξακείλεη εθηφο. Σν ηη ζα θάλεη ε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε εμαξηάηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή θίλεζε ηνπ manager ηεο 1
εο

 

1
ε 

επηρείξεζε 

2
ε
 

επηρείξεζε 
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επηρείξεζεο ε νπνία είλαη πνιιά  ρξφληα ζηνλ θιάδν, έρνληαο απνθηήζεη κεγάιε πειαηεία θαη 

άξα ζα έρεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αληαγσληζηή. Δπνκέλσο δηαπηζηψλνπκε 

φηη κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ νη δχν επηρεηξήζεηο ζα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ ηε 

θαιχηεξε απφθαζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Να δηεπθξηλίζνπκε φηη ν πξψηνο αξηζκφο δείρλεη ηα 

θέξδε ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο ζε εθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ν δεχηεξνο αξηζκφο δείρλεη ηα θέξδε 

ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο ζε εθαηνκκχξηα επξψ.   

 Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη αλ ε 2
ε
 επηρείξεζε ηειηθά δελ εηζέιζεη ζηελ αγνξά, ηφηε ε ίδηα 

δελ ζα θεξδίζεη ηίπνηα, ελψ ε 1
ε
 επηρείξεζε ζα ζπλερίδεη λα έρεη ηα ίδηα θέξδε ηα νπνία 

ππνζέηνπκε φηη είλαη 20 εθ. επξψ. Αλ φκσο απνθαζίζεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά, ηφηε αλ ν 

manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη κηα ζθιεξή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

(δειαδή λα θάλεη πφιεκν ηηκψλ) ν ίδηνο ζα έρεη θέξδε 2 ελψ ε 2
ε
 επηρείξεζε 

(λενεηζεξρφκελε) ζα έρεη δεκίεο 2 εθ. επξψ. ηε πεξίπησζε φκσο φπνπ ε 1
ε
 επηρείξεζε 

θξαηήζεη κηα πην ήπηα ζηάζε ηφηε θαη νη δχν επηρεηξήζεηο ζα θεξδίζνπλ απφ 10 εθ. επξψ. 

 Δπνκέλσο, παξαηεξνχκε φηη ζην ζπγθεθξηκέλν παίγλην ππάξρνπλ δχν ηζνξξνπίεο Nash.    

Ζ πξψηε ηζνξξνπία είλαη ε (0,20), δειαδή εθεί φπνπ ε 1
ε
 επηρείξεζε απεηιεί ηνλ manager ηεο 

δεχηεξεο φηη αλ εηζέιζεη ζηελ αγνξά, ν ίδηνο ζα θξαηήζεη κηα ζθιεξή ζηάζε θαη άξα ε 2
ε
 

επηρείξεζε απνθαζίδεη λα κελ εηζέιζεη ζηελ αγνξά, γηαηί αλ εηζέιζεη θαη πξάγκαηη ε 

αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απεηιή ηεο ηφηε ζα έρεη δεκίεο. Γηα απηφ ην 

ιφγν ε 2
ε
 επηρείξεζε δε εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά θαη επνκέλσο θακία επηρείξεζε δελ έρεη 

θίλεηξν λα κεηαβάιιεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο, αθνχ ε 1
ε
 επηρείξεζε ζπλερίδεη λα έρεη θέξδε 20 

θαη ε 2
ε
 ζα έρεη κεδέλ θαη πάιη, γιηηψλνληαο φκσο ηε δεκία πνπ ζα πξνέθππηε αλ έκπαηλε 

ζηελ αγνξά.  

 Δίλαη φκσο απηή ε απεηιή αμηφπηζηε; Ζ απάληεζε είλαη φρη θαη γηα απηφ ην ιφγν ην (0,20) 

δελ είλαη κηα ηέιεηα ηζνξξνπία ππφ-παηγλίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή αλ ηειηθά ε 2
ε
 

επηρείξεζε δελ αθνχζεη ηηο απεηιέο ηεο πξψηεο θαη εηζέιζεη ζηελ αγνξά ηφηε ηελ 1
ε
 

επηρείξεζε δελ ηε ζπκθέξεη λα εθαξκφζεη κηα ζθιεξή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηαηί ζε απηή ηε 

πεξίπησζε ζα απνθνκίζεη θέξδε κφλν 2, ελψ ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη 10 αλ αληαγσληδφηαλ 

ήπηα ηελ 2
ε
 επηρείξεζε. Δπνκέλσο, αλ ε 2

ε
 επηρείξεζε κπεη ζηελ αγνξά ηφηε ην ζπκθέξνλ ηνπ 

manager ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο είλαη λα ηεξήζεη κηα ήπηα ζηάζε γηα λα θεξδίζεη 10. Απηφ ην 

γλσξίδεη φκσο ν manager ηεο 2
εο

 επηρείξεζεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα εηζέιζεη ζηελ αγνξά 

θαη έρνληαο κηα ήπηα ζηάζε ε αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε ζα θεξδίζεη θαη απηή 10 εθ. επξψ. 

Δπνκέλσο ε δεχηεξε ηζνξξνπία Nash είλαη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά ε 2
ε
 επηρείξεζε θαη ε 
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πξψηε λα ηεξήζεη κηα πην ήπηα ζηάζε, δειαδή ε δεχηεξε ηζνξξνπία Nash είλαη ε (10,10), 

φπνπ θακία απφ ηηο δχν επηρεηξήζεηο δελ έρεη θίλεηξν λα κεηαβάιιεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηαηί 

ην (10,10) είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ζ δεχηεξε ηζνξξνπία Nash είλαη κηα ηέιεηα 

ηζνξξνπία ππφ-παηγλίνπ, γηα ην ιφγν φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο 1
εο

 επηρείξεζεο λα 

ηεξήζεη κηα ήπηα ζηάζε φηαλ ε 2
ε
 επηρείξεζε επηιέμεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά.  

 πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη ελψ ζην ζπγθεθξηκέλν παίγλην ππάξρνπλ δχν 

ηζνξξνπίεο Nash, έρνπκε κφλν κηα κνλαδηθή ηέιεηα ηζνξξνπία ππφ-παηγλίνπ, φπνπ ε 2
ε
 

επηρείξεζε επηιέγεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά θαη ε 1
ε
 επηρείξεζε λα ηελ αληαγσληζηεί κε ήπην 

ηξφπν. Δπνκέλσο, θάζε manager ζα πξέπεη λα εμεηάδεη θάζε θνξά πνιχ ζνβαξά ηελ απεηιή 

ηνπ αληαγσληζηή ηνπ, γηαηί φπσο είδακε ζηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα κπνξεί ε απεηιή λα 

είλαη αλαμηφπηζηε. 

  Σα παίγληα δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ, φπσο δηαπηζηψζακε απφ ηα δχν πξναλαθεξζέληα 

παξαδείγκαηα, είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ manager ηεο επηρείξεζεο 

επεηδή κε απηφλ ην ηξφπν κπνξεί λα πάξεη ρξήζηκεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζην βέιηηζην απνηέιεζκα, δειαδή ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη (Max Π).  

 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα έλαο manager, ρξεζηκνπνηψληαο ηα παίγληα 

δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ, ζα κπνξνχζε λα αλαιχζεη ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη 

ζε θαζεκεξηλή βάζε, φπσο λα ρξεηαζηεί λα πάξεη  απνθάζεηο γηα έλα θαηλνηφκν πξντφλ. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ έλαο manager ζα πξέπεη λα πάξεη ηελ απφθαζε αλ ζα εηζάγεη ζηελ αγνξά 

έλα θαηλνηφκν πξντφλ ή αλ φρη, ιφγσ ηνπ θφβνπ ηεο ελδερφκελεο κίκεζεο ηνπ πξντφληνο ηνπ 

απφ ηελ αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε. Γειαδή, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη αλ ζα έρεη θέξδε θαη πφζα 

ζα είλαη απηά, αθφκα αλ ν αληαγσληζηήο ηνπ θαηαθέξεη κε θάπνηνλ ηξφπν λα αληηγξάςεη ην 

πξντφλ ηνπ. Δμάιινπ αο κελ μερλάκε φηη ε αληηγξαθή ελφο θαηλνηφκνπ (δηαθνξνπνηεκέλνπ) 

πξντφληνο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε γηα ηελ επηρείξεζε ε νπνία ζα ζειήζεη λα κηκεζεί ηελ 

εηαηξεία πνπ ην εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά.    

        

  9.4Αλαθεθαιαίσζε 

ην 9ν θεθάιαην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο,  αζρνιεζήθακε κε ηε ζεσξία παηγλίσλ (theory 

of games) ε νπνία είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ελφο manager ν νπνίνο κε ηε 

βνήζεηα ηνπο κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά 
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θαη λα θαηαθέξεη λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ ν νπνίνο αλ κε ηη άιιν είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη. 

 Ζ ζεσξία ησλ παηγλίσλ βνεζάεη ηνλ manager κηαο επηρείξεζεο ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζε έλα νιηγνπψιην λα παίξλεη ζσζηφηεξεο απνθάζεηο, επεηδή ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

αγνξάο ν manager ζα πξέπεη φρη κφλν λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο, 

αιιά ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ 

αληαγσληζηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, γηα ην ιφγν φηη ζε 

κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά νη επηρεηξήζεηο αληηδξνχλ ζηξαηεγηθφο. 

 Δπίζεο, αλαιχζακε ιεπηνκεξψο θαη κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ ηηο δχν κνξθέο παηγλίσλ 

πνπ ππάξρνπλ, δειαδή αλαθεξζήθακε ηφζν ζηα ζηαηηθά παίγληα ή παίγληα ηαπηφρξνλσλ 

θηλήζεσλ, φζν θαη ζηα δπλακηθά ή παίγληα δηαδνρηθψλ θηλήζεσλ.  

 πγθεθξηκέλα εμεγήζακε φηη ζηα παίγληα ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ, ν θάζε παίθηεο (δειαδή 

ν manager ηεο επηρείξεζεο) κπνξεί λα ιακβάλεη απνθάζεηο ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο απνθάζεηο 

ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ.  Δπίζεο είπακε φηη, ηα ζπγθεθξηκέλα παίγληα ρσξίδνληαη ζε παίγληα 

κίαο πξνζπάζεηαο (φπνπ ην παίγλην παίδεηαη κία θνξά), θαη ζε επαλαιακβαλφκελα παίγληα ηα 

νπνία παίδνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο παίθηεο.  

 Με ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ ηφζν ζηα παίγληα ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ κίαο πξνζπάζεηαο 

φζσλ θαη ζε επαλαιακβαλφκελα παίγληα εμεγήζακε πφηε κηα επηρείξεζε έρεη θπξίαξρε 

ζηξαηεγηθή θαη πφηε αζθαιή ζηξαηεγηθή. Δπηπιένλ, είπακε φηη ν θάζε manager επηδηψθεη ηελ 

ηζνξξνπία θαηά Nash ε νπνία είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζε έλα 

παίγλην, ψζηε θακία απφ ηηο επηρεηξήζεηο (παίθηεο) λα κελ έρεη θίλεηξν λα κεηαβάιιεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο, κε δεδνκέλε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν αληίπαινο ηεο.  

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε θαη ζηε πεξίπησζε ζπκπαηγλίαο φπνπ θαη νη δχν επηρεηξήζεηο 

θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηελ Nash ηζνξξνπία, ην νπνίν βέβαηα είλαη δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί ιφγσ ηνπ θφβνπ αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο απφ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

Όκσο ζηε πεξίπησζε φπνπ ην παίγλην είλαη επαλαιακβαλφκελν είλαη δχζθνιν γηα ηνλ 

manager ηεο κίαο επηρείξεζεο λα αζεηήζεη ηε ζπκθσλία, επεηδή κειινληηθά ζα επηβαξπλζεί 

κε έλα θφζηνο αζέηεζεο ην νπνίν είλαη ε ρξέσζε (απφ ηελ αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε) κηαο 

ρακειήο ηηκήο γηα ηηο επφκελεο πεξηφδνπο. 

 Δλ ζπλερεία, αλαθεξζήθακε ζηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε 

ζπκπαηγλία ζε παίγληα ηηκνιφγεζεο νη νπνίνη είλαη: ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο, ην ηζηνξηθφ ηεο αγνξάο θαη ηέινο νη κεραληζκνί επηβνιήο ηηκσξίαο. 
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 Δπηπιένλ αλαιχζακε κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη ηα παίγληα ηαπηφρξνλσλ θηλήζεσλ  

ζηα νπνία ν θάζε manager απνθαζίδεη γηα ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε ρσξίο λα γλσξίδεη ηηο 

θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζηή ηνπ απφ ηε ζηηγκή φπνπ θαη ν manager ηεο αληίπαιεο επηρείξεζεο 

ελεξγεί ηελ ίδηα ζηηγκή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν έλαο manager επεξεάδνπλ 

φρη κφλν ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηθήο ηνπ επηρείξεζεο, αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αληαγσληζηή-αληηπάινπ ηνπ. ε απηή ηε κνξθή παηγλίσλ εμεγήζακε θαη πάιη ηελ ηζνξξνπία 

θαηά Nash αιιά επηπιένλ θαη ηελ ηέιεηα ηζνξξνπία ππφ-παηγλίνπ ε νπνία νξίδεηαη σο κηα 

θαηάζηαζε ε νπνία πεξηγξάθεη έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζπληζηνχλ κηα ηζνξξνπία 

Nash θαη δελ επηηξέπεη ζε θαλέλαλ παίθηε λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ ζε θακία θάζε ηνπ 

παηγλίνπ κεηαβάιινληαο ηηο ζηξαηεγηθέο. 

 Δλ θαηαθιείδη, είδακε πσο ν έλαο manager κπνξεί λα απεηιήζεη ηνλ αληίπαιν ηνπ ψζηε λα 

ηνλ θνβίζεη λα θάλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θίλεζε, αιιά θαη αλ απηή ε απεηιή είλαη αμηφπηζηε ή 

φρη. ηε ζπλέρεηα θαη πάιη κε ηε βνήζεηα ελφο παξαδείγκαηνο αλαιχζακε έλα παίγλην φπνπ 

ππήξραλ δχν ηζνξξνπίεο Nash, φκσο  κφλν κηα ήηαλ ε ηέιεηα ηζνξξνπία ππφ-παηγλίνπ, επεηδή 

ε απεηιή πνπ έζεηε ε κία επηρείξεζε ζηελ άιιε ήηαλ αλαμηφπηζηε.  

 ην επφκελν θεθάιαην, ζα αζρνιεζνχκε κε επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο 

έλαο manager κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπο 

λα επηηχρεη ζην κέιινλ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 

ΑΛΛΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ   

 

10.1 Δηζαγσγή 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ εμεγήζακε πσο έλαο 

manager ν νπνίνο δηεπζχλεη κηα νιηγνπσιηαθή επηρείξεζε, κπνξεί λα πάξεη ηέηνηεο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ψζηε λα αληαγσληζηεί κε θαιχηεξν ηξφπν ηνπο αληαγσληζηέο-

αληηπάινπο ηνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα πεηχρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηελ 

επηρείξεζε ηνπ, ην νπνίν είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο. 

 ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα αλαιχζνπκε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο κε 

ηηο νπνίεο έλαο manager λα είλαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κπνξέζεη λα κεηαβάιιεη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ζην λα απμήζεη καθξνπξφζεζκα 

ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη. 

 ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα αζρνιεζνχκε κε δχν ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε: α) ηε πνιηηηθή κείσζεο ησλ ηηκψλ θαη β) ηελ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε, θαζψο 

επίζεο ζα αλαιχζνπκε θαη κηα ηξίηε ζηξαηεγηθή ε νπνία θαηαθέξλεη απμάλνληαο ηα νξηαθά 

θφζηε λα κεηψζεη ηνλ αληαγσληζκφ. Απηέο νη ηξείο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ 

manager ηεο επηρείξεζεο λα θαηαθέξεη λα κεηαβάιιεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

10.2 Πνιηηηθή κείσζεο ησλ ηηκώλ γηα απνηξνπή εηζόδνπ ζηελ αγνξά 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε πνξεία κηαο επηρείξεζεο 

επεξεάδεηαη ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Λφγσ ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, ν manager ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ην 

παξαθνινπζεί ζπλερψο θαη λα πξνζπαζεί εθαξκφδνληαο ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά 

ζηξαηεγηθή λα δηαηεξήζεη ή θαη αθφκα λα θαηαθέξεη λα απμήζεη ηε δχλακε ηεο ζηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.                                                                                            

 Όηαλ κηα επηρείξεζε είλαη κνλνπσιηαθή ή έρεη ζεκαληηθή δχλακε ζηελ αγνξά (significant 

market power, SMP), θαη ε νπνία ζέιεη λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά λέσλ δπλεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν θαη ζα κεηψζνπλ ηα θέξδε 
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ηεο SMP, ηφηε ν manager ηεο κπνξεί λα εθαξκφζεη κηα ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κηα πνιηηηθή κείσζεο ησλ ηηκψλ, κε ηελ νπνία ε SMP ηηκνινγεί θάησ απφ ηελ 

κνλνπσιηαθή ηηκή ψζηε λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ζε άιιεο επηρεηξήζεηο.           

(M. R. Baye, 2010)   

 Υξεζηκνπνηψληαο έλαο manager ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, δελ ζεκαίλεη φηη 

νπσζδήπνηε ζα έρεη θέξδνο θαη γηα απηφ ην ιφγν κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή ρξεηάδεηαη πνιχ 

πξνζνρή. Σα παξαθάησ δχν δηαγξάκκαηα (10.1 θαη 10.2) ζα καο βνεζήζνπλ ψζηε λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή.  

         P 

   AC  

                                                              MC                                            

                                                                                                                                                                                                   

 PM       DM   

   

 0 QM Q 

   MR  

Γηάγξακκα 10.1  

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηηκνιόγεζεο ελόο κνλνπσιίνπ 

 ην δηάγξακκα 10.1 έρνπκε ηελ απεηθφληζε ηεο ηηκνιφγεζε ελφο κνλνπσιίνπ. Ζ DM είλαη 

ε θακπχιε δήηεζεο ηνπ πξντφληνο κηαο κνλνπσιηαθήο επηρείξεζεο. ηε κνλνπσιηαθή ηηκή 

PM έρνπκε ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο.  

 Τπνζέηνπκε ηψξα φηη ζην κέιινλ έρνπκε κηα λέα αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε ε νπνία έρεη 

κηα θαηλνηνκία κε ηελ νπνία κπνξεί λα παξάγεη ην ίδην πξντφλ κε ην ίδην θφζηνο κε ηνλ  

κνλνπσιεηή θαη ε νπνία ζέιεη λα εηζέιζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. ε απηή ηε πεξίπησζε ε 

κνλνπσιηαθή επηρείξεζε ζα είρε κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηα θέξδε ηεο, αθνχ πιένλ ζα 

κηιάκε γηα έλα νιηγνπψιην θαη φρη γηα κνλνπψιην. 

 Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγσ, ν manager κηαο κνλνπσιηαθήο επηρείξεζεο γηα λα απνηξέςεη ηελ 

είζνδν ελφο ηέηνηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζηή ν νπνίνο ζα έθεξλε ηε ζπγθεθξηκέλε 
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(κνλνπσιηαθή) επηρείξεζε πηζαλφηαηα ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή ζέζε, ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκφζεη κηα ζηξαηεγηθή κείσζεο ηηκψλ φπσο παξαηεξνχκε θαη ζην δηάγξακκα 10.2.     

 P 

 

              PM 

    P’ AC  

 P=AC DM 

                                                                                Καμπφλθ υπολειμματικισ ηιτθςθσ νεοειςερχόμενθσ                        

 0                    Q επιχείρθςθσ  

            Q         QM   Q’    

 Γηάγξακκα 10.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε πνιηηηθήο κείσζεο ηηκώλ θαη ππνιεηκκαηηθή δήηεζε 

 χκθσλα κε ηε παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε (δηάγξακκα 10.2) ν manager κηαο 

SMP κπνξεί λα ηηκνινγήζεη ην πξντφλ ηνπ ζε κία ηηκή ε νπνία λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε 

κνλνπσιηαθή. Απηή ε ηηκή ππνζέηνπκε φηη είλαη ε P’. Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ 

δηάγξακκα φηαλ ε SMP ηηκνινγεί ην πξντφλ ηεο ζηε ηηκή P’, ηφηε ζα ρξεηαζηεί λα παξάγεη 

πεξηζζφηεξε πνζφηεηα απφ ηε κνλνπσιηαθή (QM) θαη ζπγθεθξηκέλα ε παξαρζείζα πνζφηεηα 

ζα είλαη Q’. Όηαλ ν manager ηεο SMP ζέζεη κηα ηηκή κηθξφηεξε απφ ηε κνλνπσιηαθή ηφηε ζα 

απνζαξξχλεη ζε λέεο επηρεηξήζεηο ηελ είζνδν ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

 ε απηή ηε πεξίπησζε ε ππνιεηκκαηηθή δήηεζε ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο ε νπνία 

πηζαλφλ λα ήζειε λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά είλαη ε θακπχιε δήηεζεο ηνπ κνλνπσιίνπ κείνλ ηε 

πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ SMP (DM-Q’). Ζ θακπχιε ηεο ππνιεηκκαηηθήο δήηεζεο ηεο  

επηρείξεζεο ε νπνία ζέιεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά είλαη απηή πνπ μεθηλάεη απφ ηελ P’. 

 Απφ ηε ζηηγκή φπνπ ε θακπχιε ηεο ππνιεηκκαηηθήο δήηεζεο ηεο λενεηζεξρφκελεο 

επηρείξεζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θακπχιε ηνπ κέζνπ θφζηνπο (AC), ηφηε ε είζνδνο ζηελ 

αγνξά δελ ζα είλαη θεξδνθφξα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, απφ ηε ζηηγκή φπνπ ε παξαγσγή ηεο 

λενεηζεξρφκελεο επηρείξεζεο ζα είλαη Q κνλάδεο πξντφληνο, ηφηε ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο 

αγνξάο απμάλεη ζε Q+Q’ ην νπνίν πηέδεη ηε ηηκή πξνο ηα θάησ κέρξη λα έρνπκε P = AC θαη 

επνκέλσο ηα νηθνλνκηθά θέξδε ηεο λενεηζεξρφκελεο επηρείξεζεο ζα είλαη κεδεληθά.            

(M. R. Baye, 2010) 
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 Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν, ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή απνηξέπεη ζε λέεο επηρεηξήζεηο λα 

εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά θαη επηπιένλ ε SMP δελ ζα θηλδπλεχεη λα κεησζνχλ ηα θέξδε ηεο. 

Όκσο ν manager ηεο SMP ζα κπνξνχζε λα πάξεη κηα δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή απφθαζε γηα 

λα απνηξέςεη ηε κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπ. Με απηή ηελ απφθαζε ζα κπνξνχζε λα ζπλερίδεη 

λα ηηκνινγεί ην πξντφλ ηνπ ζηα επίπεδα ηνπ κνλνπσιίνπ, παξάγνληαο QM κνλάδεο, φκσο 

απεηιψληαο ηελ αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε φηη αλ εθείλε πξνζπαζήζεη λα εηζέιζεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηφηε θαη απηφο δελ ζα παξάγεη QM κνλάδεο απφ ην πξντφλ ηνπ, αιιά 

πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη ζπγθεθξηκέλα Q’ κνλάδεο.  

 Όκσο απηή ε απεηιή δελ είλαη αμηφπηζηε, επεηδή κε ηελ είζνδν ζηελ αγνξά κηαο δπλεηηθά 

λενεηζεξρφκελεο επηρείξεζεο ζα έρνπκε κείσζε ησλ εζφδσλ ηεο SMP, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη 

ζα νδεγεζεί ζε κηα βέιηηζηε παξαγσγή ε νπνία ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ην Q’. Δπνκέλσο ζε 

απηή ηε πεξίπησζε ν manager ηεο λενεηζεξρφκελεο επηρείξεζεο κπνξεί λα κπεη ζηελ αγνξά 

ζθεπηφκελνο φηη ε απεηιή απηή είλαη αλαμηφπηζηε θαη πηζαλφλ λα αλαθιεζεί. 

 χκθσλα κε ηνλ  (Michael R. Baye, 2010), ζε πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ε ηηκή 

πξηλ ηελ είζνδν ζηελ αγνξά κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηα θέξδε κεηά ηελ είζνδν φπνπ ζεκαίλεη 

φηη ε πνιηηηθή κείσζεο ηηκψλ κπνξεί λα είλαη θεξδνθφξα αλ πιεξνχληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο ηέζζεξηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Οη κεραληζκνί δέζκεπζεο: Ζ ηηκή πξηλ ηελ είζνδν δελ ζπλδέεηαη κε ηα θέξδε κεηά 

ηελ είζνδν , επεηδή νη νξζνινγηθέο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ φηη 

ε SMPδελ έρεη θίλεηξν λα δηαηεξήζεη κεηά ηελ είζνδν ησλ δπλεηηθά λέσλ 

επηρεηξήζεσλ κηα παξαγσγή Q’ κνλάδσλ πξντφλησλ. Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα 

μεπεξαζηεί απφ ηνλ manager ηεο SMP φηαλ ν ίδηνο δεζκεπηεί λα παξάγεη Q’ 

κνλάδεο απφ ην πξντφλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε SMP δεζκεπηεί φηη ζα 

θαηαζθεπάζεη έλα λέν εξγνζηάζην ην νπνίν ζα παξάγεη ηνπιάρηζηνλ Q’ κνλάδεο, 

ηφηε ε ζηξαηεγηθή απηή ζα κπνξέζεη λα απαγνξεχζεη ηελ είζνδν ζε λέεο 

επηρεηξήζεηο. 

 Σα απνηειέζκαηα από ηηο θακπύιεο εθκάζεζεο: Σα απνηειέζκαηα ησλ 

θακππιψλ εθκάζεζεο, επηηξέπνπλ ζε κηα επηρείξεζε ε νπνία έρεη δχλακε ζηελ 

αγνξά (SMP) λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα πνιηηηθή κείσζεο ηηκψλ γηα λα κπινθάξεη ηελ 

είζνδν κηαο επηρείξεζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα παξέρνπλ ζε κηα 

επηρείξεζε ρακειφηεξα θφζηε ιφγσ ηεο γλψζεο πνπ έρεη ήδε απνθηήζεη απφ 

απνθάζεηο παξαγσγήο ηηο νπνίεο είρε ιάβεη θαηά ην παξειζφλ. 



193 
 

 Ζ αηειήο πιεξνθόξεζε: Ζ πνιηηηθή κείσζεο ηηκψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

‘’απφθξπςε’’ πιεξνθνξηψλ απφ δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο ζρεηηθά κε ηα θέξδε, ην 

νπνίν ίζσο λα θαζπζηεξήζεη ή αθφκα (ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο) θαη λα απνηξέςεη 

ηελ είζνδν, αλάινγα κε ην πφζν δαπαλεξή είλαη γηα ηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο 

ε απφθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο πεγέο. 

 Σα απνηειέζκαηα θήκεο: Ζ ειεπζεξία ηεο εηζφδνπ ζήκεξα είλαη πηζαλφ λα 

ελζαξξχλεη ηελ είζνδν ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο άιισλ δπλεηηθψλ αληαγσληζηψλ. 

Αλάινγα κε ηα ζρεηηθά θφζηε θαη ηα νθέιε ηεο κειινληηθήο εηζφδνπ, ίζσο λα 

ζπκθέξεη κηα επηρείξεζε ε νπνία έρεη κεγάιε δχλακε ζηελ αγνξά λα απνθηήζεη   

κηα θήκε ε νπνία λα είλαη ‘’ζθιεξή’’ κε ηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο, ψζηε λα 

απνηξέςεη κηα κειινληηθή είζνδν άιισλ επηρεηξήζεσλ. ην βαζκφ πνπ ε ρξέσζε 

κηαο ρακειήο ηηκήο ζήκεξα (ηελ νπνία ζα ηελ επηβάιιεη γηα ηε ηηκσξία ηνπ 

δπλεηηθνχ αληαγσληζηή) απνζαξξχλεη ηελ είζνδν άιισλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε 

πηζαλφλ κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή λα νδεγήζεη ζην κέιινλ ζε κηα αχμεζε ησλ θεξδψλ 

ηεο.      

 10.3 Δπηζεηηθή (ή ιεζηξηθή) ηηκνιόγεζε θαη κείσζε ηνπ αληαγσληζκνύ 

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, έλαο manager φηαλ εθαξκφδεη κηα πνιηηηθή κείσζεο ηηκψλ 

κεηαβάιιεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κε ζθνπφ λα εκπνδίζεη δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο 

λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ έλαο manager εθαξκφζεη κηα ζηξαηεγηθή 

επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά ή 

θαη αθφκα λα πξνθαιέζεη ηελ έμνδν πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ απφ ηελ αγνξά. 

 Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία απαγνξεχεηαη απφ κηα επηρείξεζε ε νπνία 

θαηέρεη κηα δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά (SMP) λα πξνβεί ζε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε. Όκσο 

γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ έλα ζρεηηθά κηθξφ κεξίδην ζηελ αγνξά κπνξνχλ λα πξνβνχλ 

ζε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε θαη λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηε ηηκή κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

 Με ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή, κηα επηρείξεζε ηηκνινγεί πξνζσξηλά θάησ απφ ην νξηαθφ 

θφζηνο ηεο, κε ζθνπφ λα νδεγήζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο εθηφο ηεο αγνξάο. Όηαλ επηηχρεη 

ηνλ ζθνπφ ηεο (δειαδή λα πξνθαιέζεη ηελ έμνδν ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ), ηφηε ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη θαη πάιη ηε ηηκή ηεο ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν, ράξε ζηε 

κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ.     (M. R. Baye,  2010) 
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 Αλ ε ζηξαηεγηθή ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο επηηχρεη, ηφηε νη θαηαλαισηέο ελδέρεηαη λα 

σθειεζνχλ βξαρπρξφληα απφ ηηο ρακειέο ηηκέο, αιιά καθξνπξφζεζκα νη ηηκέο ζα απμεζνχλ 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πηζαλφλ λα νδεγεζνχκε θαη ζε κηα ρακειφηεξε 

πνηφηεηα πξντφληνο θαη ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο επηινγήο. Δπνκέλσο, ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε 

είλαη πηζαλφλ φηη ζα βξεζεί λα παξαβηάδεη ην Άξζξν 82 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο. (Ν. Βέηηαο, Γ. Καηζνπιάθνο, 2004) 

 αθψο φκσο θαη νη manager ησλ δπλεηηθψλ λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

πέθηνπλ ‘’ζχκα’’ κηαο ζηξαηεγηθήο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα λα ζηακαηήζνπλ ηειείσο ηε παξαγσγή ηνπο, φπνπ ζε απηή ηε πεξίπησζε ε 

επηρείξεζε ε νπνία έρεη εθαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο (αθνχ 

ηηκνινγεί θάησ απφ ην θφζηνο ηεο) λα ράλεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Γηα απηφ ην ιφγσ 

ζπλήζσο ε ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή είλαη ζπλήζσο πην δαπαλεξή γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ηελ 

εθαξκφδεη.   

 χκθσλα κε ηνπο  (Ν. Βέηηαο, Γ. Καηζνπιάθνο, 2004), ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε είλαη κηα 

νξζνινγηθή ζηξαηεγηθή γηα αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη νη εμήο:                                                  

α) ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, β) ζεκαηνδφηεζε ρακεινχ θφζηνπο, γ) δεκηνπξγία 

θήκεο γηα επηζεηηθφηεηα θαη δ) αγνξέο ππφ αλάπηπμε θαη επηδξάζεηο δηθηχνπ ή εθκάζεζεο. 

Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε ελ ζπληνκία ηηο παξαπάλσ ηέζζεξηο 

πεξηπηψζεηο.  

 α) ρξεκαηννηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί: ε κηα αγνξά, γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε 

αηέιεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ θεθαιαηαγνξψλ, κηα λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε έρεη λα 

αληηκεησπίζεη κεγαιχηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο απφ κηα ππάξρνπζα 

επηρείξεζε, ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε ίδηα λα απνξξνθήζεη δεκίεο απφ ηελ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο.  

 β) Σεκαηνδόηεζε ρακεινύ θόζηνπο: Μηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ αγνξά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο ππφ ζπλζήθεο αηεινχο 

πιεξνθφξεζεο πξνζπαζψληαο λα δψζεη έλα κήλπκα φηη ην δηθφ ηεο θφζηνο είλαη ρακειφ, 

έηζη ψζηε κε απηφ ηνλ ηξφπν λα απνηξέςεη ζε λένπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο λα εηζέιζνπλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Σαπηφρξνλα, κε ηε πνιηηηθή ηεο απηή κπνξεί λα απνζθνπεί αθφκα 

θαη ζηελ εμαγνξά ηεο λέαο επηρείξεζεο ζε κηθξφηεξν ηίκεκα απφ απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηαπξαγκαηεπζεί ε ηειεπηαία αλ έθαλε θέξδνο ζηελ αγνξά. 
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 γ) Δεκηνπξγία θήκεο γηα επηζεηηθόηεηα: Μηα ήδε ππάξρνπζα επηρείξεζε ζε έλα θιάδν 

εθαξκφδνληαο κηα ζηξαηεγηθή επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, κπνξεί νξζνινγηθά λα απνζθνπεί ζηε 

δεκηνπξγία ηεο θήκεο φηη ζα δξάζεη επηζεηηθά ζε πεξίπησζε εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην 

κέιινλ ζηελ ίδηα ή ζε άιιεο αγνξέο. Έηζη ε δεκηνπξγία θήκεο γηα επηζεηηθφηεηα απφ ηελ ήδε 

ππάξρνπζα επηρείξεζε, κπνξεί λα απνζαξξχλεη ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε απηέο ηηο 

αγνξέο ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα σζήζεη ηνπο κηθξφηεξνπο αληαγσληζηέο λα 

πνπιήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζε κηα κεγάιε επηρείξεζε ζε πνιχ ρακειή ηηκή θνβνχκελνη 

φηη έηζη θαη αιιηψο ζα νδεγεζνχλ εθηφο αγνξάο ιφγσ ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο ε νπνία 

εθαξκφδεηαη ελαληίνλ ηνπο.   

 δ) Αγνξέο ππό αλάπηπμε θαη επηδξάζεηο δηθηύνπ ή εθκάζεζεο: ε αγνξέο νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη γξήγνξα (ή αγνξέο λέσλ πξντφλησλ) κπνξεί ε καθξνρξφληα 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εμαξηάηαη απφ ηελ απφθηεζε, ζε ζρεηηθά ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ελφο ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηεο αγνξέο είλαη 

φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο δηθηχνπ (network effects)  φπσο είλαη ηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ηεο αγνξάο ινγηζκηθνχ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα 

είλαη απαξαίηεηε γηα λα εκπνδίζεη ζηνπο αληαγσληζηέο λα απνθηήζνπλ απφ λσξίο ην 

πιενλέθηεκα πςεινχ κεξηδίνπ θαη γηα λα απνθιεηζηνχλ λέεο επηρεηξήζεηο απφ ηελ αγνξά. 

Δπίζεο, ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ πςειέο πσιήζεηο γηα λα εθκεηαιιεπηεί επηδξάζεηο απφ εθκάζεζε, νη 

νπνίεο ζα ηεο δψζνπλ έλα κειινληηθφ θνζηνινγηθφ πιενλέθηεκα. Ο ηειεπηαίνο ηχπνο 

επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο ν νπνίνο δηαθέξεη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, έρεη ζαλ ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ην νπνίν δεκηνπξγεί νθέιε ζηνπο 

θαηαλαισηέο.        

 

10.4 ηξαηεγηθή αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ησλ αληαγσληζηώλ γηα κείσζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ 

Μέρξη ζηηγκήο, φπσο εμεγήζακε ζηε πξνεγνχκελε ελφηεηα, έλαο manager κπνξεί λα 

εθαξκφζεη κία ζηξαηεγηθή επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο ψζηε λα απνηξέςεη λα εηζέιζνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ή αθφκα θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ έμνδν ηηο 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. 
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 ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζε κηα ζηξαηεγηθή αχμεζεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο 

ησλ αληαγσληζηψλ, κε ηελ νπνία έλαο manager κπνξεί θαη πάιη λα κεηαβάιιεη θεξδνθφξα ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, ζα δνχκε πσο κεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο κε 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο απμάλνπλ ην νξηαθφ θφζηνο ησλ αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληαγσληζηψλ είλαη κία ζηξαηεγηθή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

κηα επηρείξεζε απνθνκίδεη πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ απμάλνληαο ηα θφζηε 

ηνπο. Με ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληαγσληζηψλ, κηα επηρείξεζε ζηξεβιψλεη ηα θίλεηξα 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηνχην κπνξεί ηειηθά λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο 

ηηκψλ παξαγσγήο θαη εηζφδνπ ζηελ αγνξά.  (M. R. Baye, 2010) 

 Ζ ζηξαηεγηθή αχμεζεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ησλ αληαγσληζηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

manager κηαο επηρείξεζεο ψζηε λα θαηαθέξεη λα απμήζεη ην νξηαθφ θφζηνο ηνπ αληαγσληζηή 

ηνπ θαη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο δηθήο ηνπ επηρείξεζεο. Απηή ε ζηξαηεγηθή ζα αλαιπζεί κε 

ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο 10.3 ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη έλα δπνπψιην Cournot.  

  Q2 

  

 r1 

 

 Α 

 r2*  Β r2 

  0                                   Q1
M                                     Q1 

 Γηάγξακκα 10.3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε αύμεζεο ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο κηαο αληαγσλίζηξηαο 

επηρείξεζεο 

 χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, αξρηθά παξαηεξνχκε φηη ζην ζεκείν Α (δειαδή ζην 

ζεκείν εθείλν φπνπ ηέκλνληαη νη ζπλαξηήζεηο αληίδξαζεο r1 θαη  r2 ησλ δχν επηρεηξήζεσλ) 

βξίζθεηαη ε αξρηθή ηζνξξνπία Cournot. Σα θέξδε ηεο πξψηεο επηρείξεζεο είλαη Π1
Α
, ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε ηε θακπχιε ίζνπ θέξδνπο κέζσ ηνπ ζεκείνπ Α θαη ηα νπνία είλαη πνιχ 

ιηγφηεξα αλ ε πξψηε επηρείξεζε ήηαλ κνλνπψιην, φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα παξήγαγε 

Q1
M

 κνλάδεο πξντφληνο. 
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 ηε πεξίπησζε εθείλε, φπνπ ν manager ηεο πξψηεο επηρείξεζεο απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη 

ηελ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή κε ηελ νπνία κπνξεί λα απμήζεη ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

δεχηεξεο επηρείξεζεο, ηφηε γηα ην ιφγν φηη ε δεχηεξε επηρείξεζε πιένλ έρεη θίλεηξν λα 

παξάγεη ιηγφηεξεο κνλάδεο απφ ην πξντφλ ηεο, ζα έρνπκε κεηαηφπηζε ηεο ζπλάξηεζεο 

αληίδξαζεο ηεο δεχηεξεο επηρείξεζεο πξνο ηα θάησ (δειαδή, απφ r2 ζε r2*).  Άξα, ζην ζεκείν 

Β ζα έρνπκε ηε λέα ηζνξξνπία Cournot. Με απηφ ην ηξφπν έρνπκε κία αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 

αγνξάο θαη ε πξψηε επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη ηε παξαγσγή ηεο. 

 πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη, ε επηρείξεζε εθείλε ε νπνία ζα εθαξκφζεη ηελ ελ ιφγσ 

ζηξαηεγηθή ζα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά θαη επνκέλσο 

πςειφηεξα θέξδε.   

  10.5Αλαθεθαιαίσζε 

Έρνληαο κέρξη ζηηγκήο αλαιχζεη δηάθνξα δεηήκαηα ηεο επηρεηξεζηαθήο νηθνλνκηθήο θαη 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν manager κηαο επηρείξεζεο ψζηε λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο, ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθεξζήθακε 

ζε κεξηθέο αθφκα ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο θαζηζηνχλ έλαλ manager ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα 

κπνξέζεη λα κεηαβάιιεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ζην 

λα απμήζεη καθξνπξφζεζκα ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη. 

 Αξρηθά αλαθεξζήθακε θαη δείμακε κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ ηε πνιηηηθή κείσζεο ησλ 

ηηκψλ γηα απνηξνπή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. πγθεθξηκέλα είπακε φηη φηαλ 

κηα επηρείξεζε είλαη κνλνπσιηαθή ή έρεη ζεκαληηθή δχλακε ζηελ αγνξά (significant market 

power, SMP) θαη ε νπνία ζέιεη λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά λέσλ δπλεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν θαη ζα κεηψζνπλ ηα θέξδε 

ηεο SMP, ηφηε ν manager ηεο κπνξεί λα εθαξκφζεη κηα ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κηα πνιηηηθή κείσζεο ησλ ηηκψλ, κε ηελ νπνία ε SMP ηηκνινγεί θάησ απφ ηελ 

κνλνπσιηαθή ηηκή ψζηε λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά ζε άιιεο επηρεηξήζεηο.  

 ηε ζπλέρεηα αλαθεξζήθακε ζην φηη ζε πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ε ηηκή πξηλ 

ηελ είζνδν ζηελ αγνξά κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηα θέξδε κεηά ηελ είζνδν φπνπ ζεκαίλεη φηη ε 

πνιηηηθή κείσζεο ηηκψλ κπνξεί λα είλαη θεξδνθφξα αλ πιεξνχληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: ηνπο κεραληζκνχο δέζκεπζεο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο θακπχιεο 

εθκάζεζεο, ηελ αηειή πιεξνθφξεζε θαη ηέινο ηα απνηειέζκαηα θήκεο. 



198 
 

 Δπηπιένλ αλαθεξζήθακε ζε κηα άιιε ζηξαηεγηθή ε νπνία είλαη ε επηζεηηθή (ή ιεζηξηθή) 

ηηκνιφγεζε θαη ζηε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία έλαο manager εθαξκφδνληαο 

ηελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά ή θαη αθφκα λα 

πξνθαιέζεη ηελ  έμνδν πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ αγνξά. Γηα απηφ ην ιφγν, 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία απαγνξεχεηαη απφ κηα επηρείξεζε ε νπνία θαηέρεη κηα δεζπφδνπζα 

ζέζε ζηελ αγνξά (SMP) λα πξνβεί ζε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε. Όκσο γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ έλα ζρεηηθά κηθξφ κεξίδην ζηελ αγνξά κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε 

θαη λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηε ηηκή κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζκνχ. Όπσο ήδε 

αλαιχζακε ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε είλαη κηα νξζνινγηθή ζηξαηεγηθή γηα αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη νη εμήο: α) ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, β) ζεκαηνδφηεζε 

ρακεινχ θφζηνπο, γ) δεκηνπξγία θήκεο γηα επηζεηηθφηεηα θαη δ) αγνξέο ππφ αλάπηπμε θαη 

επηδξάζεηο δηθηχνπ ή εθκάζεζεο.  

 Δλ θαηαθιείδη, αλαθεξζήθακε θαη ζηε ζηξαηεγηθή αχμεζεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ησλ 

αληαγσληζηψλ, κε ηελ νπνία έλαο manager κπνξεί θαη πάιη λα κεηαβάιιεη θεξδνθφξα ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ manager κηαο επηρείξεζεο ψζηε λα θαηαθέξεη λα απμήζεη ην νξηαθφ 

θφζηνο ηνπ αληαγσληζηή ηνπ θαη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο δηθήο ηνπ επηρείξεζεο.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Οινθιεξψλνληαο ηε παξνχζα εξγαζία, είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη ε 

επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή θαη πσο κπνξεί ε επηρείξεζε, ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην πνιχηηκν 

εξγαιείν ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκηθή κε ηηο επηζηήκεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, λα πάξεη εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο ζα ηελ νδεγήζνπλ ζην λα 

εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο (Max Π). 

 Μεηά ηελ αλάιπζε ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο κπνξέζακε λα αλαπηχμνπκε δηάθνξεο ζεσξίεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, φπσο 

ηε ζεσξία ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο, ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, ηε ζεσξία ηνπ 

θφζηνπο θαη ηεο παξαγσγήο, πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπκε πσο έλαο manager κπνξεί λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζα ηνλ νδεγήζνπλ 

ζε κηα νξζνινγηθφηεξε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Απφ ην έβδνκν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο θαη κεηά, πξνζπαζήζακε λα εμεγήζνπκε πσο 

ιεηηνπξγεί κηα επηρείξεζε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο αγνξάο, θαζψο θαη ηη ζπκβαίλεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπκπαηγλίαο, φπνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ζεσξίαο ησλ παηγλίσλ θαηαλνήζακε ηηο 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνβεί ν manager ηεο επηρείξεζεο κε 

κφλν ζηφρν λα απμήζεη ηα θέξδε ηνπ, αληηκεησπίδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο-αληηπάινπο ηνπ.   

 Σέινο, αλαθέξακε θαη κεξηθέο αθφκα ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο θαζηζηνχλ έλαλ manager ζε 

ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κπνξέζεη λα κεηαβάιιεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν έρεη σο 

απψηεξν ζθνπφ ζην λα απμήζεη καθξνπξφζεζκα ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζχλεη. 

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ιφγν ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη 

ζηηο κέξεο καο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, αλ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα θαηαθέξεη λα επηβηψζεη 

θαη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο, ζα πξέπεη λα πξνζπαζεί λα πξνζαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο, ρξεζηκνπνηψληαο θαλφλεο απφ ηελ 

επηρεηξεζηαθή νηθνλνκηθή. 
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