
Τέλειος Ανταγωνισµός



Χαρακτηριστικά του τέλειου 
ανταγωνισµού:ανταγωνισµού:

–Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία 
ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως ήµ η χ η µ ς
σύνολο
Οµοιογενή προϊόντα–Οµοιογενή προϊόντα

–Οι καταναλωτές έχουν τέλεια 
πληροφόρηση.

–Ελευθερία εισόδου και εξόδου–Ελευθερία εισόδου και εξόδου 
επιχειρήσεων στον κλάδο



ποια ποσότητα θα επιλέξει να παράγει µια 
επιχείρηση σε έναν τέλεια ανταγωνιστικό κλάδο;

• Όταν µια επιχείρηση πουλήσει µια επιπλέον 
µονάδα προϊόντος, τα έσοδα από την πώληση µ ρ ς, η η η
της επιπλέον µονάδας είναι το Οριακό Έσοδο 



ποια ποσότητα θα επιλέξει να παράγει µια 
επιχείρηση σε έναν τέλεια ανταγωνιστικό κλάδο;

• Η παραγωγή αυτής της επιπλέον µονάδας θα 
κοστίσει στην επιχείρηση το Οριακό της η χ ρη η ρ ης
Κόστος 

• Αν το οριακό κόστος της τελευταίας µονάδας• Αν το οριακό κόστος της τελευταίας µονάδας 
που θα παράγει η επιχείρηση είναι µικρότερο 
από το οριακό έσοδο που θα εισπράξει από 
την πώλησή της, τότε θα αυξήσει την η η ή ης ξή η
παραγωγή 



ποια ποσότητα θα επιλέξει να παράγει µια 
επιχείρηση σε έναν τέλεια ανταγωνιστικό κλάδο;

• Αν το οριακό κόστος της τελευταίας µονάδας
που θα παράγει η επιχείρηση είναι µεγαλύτερορ γ η χ ρη η µ γ ρ
από το οριακό έσοδο που θα εισπράξει από
την πώλησή της τότε θα µειώσει τηντην πώλησή της, τότε θα µειώσει την
παραγωγή της.



ποια ποσότητα θα επιλέξει να παράγει µια 
επιχείρηση σε έναν τέλεια ανταγωνιστικό κλάδο;

• Σε έναν τέλεια ανταγωνιστικό κλάδο, όµως, η 
τιµή για κάθε επιχείρηση είναι δεδοµένη και µή γ χ ρη η µ η
ίδια 

• Άρα ΜR=P• Άρα ΜR=P



ποια ποσότητα θα επιλέξει να παράγει µια 
επιχείρηση σε έναν τέλεια ανταγωνιστικό κλάδο;

• Mια ανταγωνιστική επιχείρηση θα επιλέξει να
παράγει εκείνη την ποσότητα προϊόντος πουρ γ η η η ρ ς
το οριακό της έσοδο (δηλαδή η τιµή του
προϊόντος) είναι ίσο µε το οριακό κόστοςπροϊόντος) είναι ίσο µε το οριακό κόστος.

P=ΜR=MC



Μεγιστοποίηση κερδών

• Όταν η επιχείρηση παράγει 
7 µονάδες, το οριακό έσοδο 
είναι µεγαλύτερο από το 
οριακό κόστος, και εποµένως 
µια αύξηση της παραγωγής 
αυξάνει τα κέρδη. 

• Όταν η επιχείρηση παράγει 
9 µονάδες, το οριακό κόστος 
είναι µεγαλύτερο από το οριακό 
έσοδο, και εποµένως µια 
αύξηση της παραγωγής 

ώ έ δµειώνει τα κέρδη.

Gregory Mankiw - ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ



Μεγιστοποίηση κέρδους για µια ανταγωνιστική επιχείρηση

Κόστος
Και
έ δ

Η επιχείρηση µεγιστοποιεί
το κέρδος όταν παράγειέσοδα

MC

το κέρδος όταν παράγει
την ποσότητα στην οποία
το οριακό κόστος ισούται
µε τα οριακά έσοδα.

ATC

MC2

ATC

AVC
P = MR1 = MR2 P = AR = MR

MC1
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Για να µπορεί µια επιχείρηση να παράγει θα 
πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει µε τα  ρ χ µ
συνολικά της έσοδα το κόστος παραγωγής 
όλων των προηγούµενων µονάδωνόλων των προηγούµενων µονάδων. 

Συνεπώς η καµπύλη προσφοράς µια επιχείρησης
είναι το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του 
οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από την ρ ς βρ η
καµπύλη του µέσου κόστους. 



Εικόνα 2 Το οριακό κόστος ως η καµπύλη προσφοράς της 
ανταγωνιστικής επιχείρησης

Τιµή Αυτό το τµήµα της καµπύλης
MC της επιχείρησης είναι

MC

P2

MC της επιχείρησης είναι
ταυτόχρονα και η καµπύλη
προσφοράς της επιχείρησης.
.

ATC

P2

AVC
P1
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• Η καµπύλη ζήτησης της επιχείρησης στον 
τέλειο ανταγωνισµό είναι οριζόντιαγ µ ρ ζ

• P = MR



Η βραχυχρόνια απόφαση της επιχείρησης να 
διακόψει την παραγωγική δραστηριότητα

• Η διακοπή εργασιών αναφέρεται  στη 
βραχυχρόνια απόφαση της επιχείρησης να βρ χ χρ φ η ης χ ρη ης
διακόψει την παραγωγική δραστηριότητα 
εξαιτίας των τρεχουσών συνθηκών τηςεξαιτίας των τρεχουσών συνθηκών της 
αγοράς.

έξ έ ό• Η έξοδος αναφέρεται στη µακροχρόνια 
απόφαση της επιχείρησης να εγκαταλείψει φ η ης χ ρη ης γ ψ
την αγορά



Η βραχυχρόνια απόφαση της επιχείρησης να 
διακόψει την παραγωγική δραστηριότητα

• Η επιχείρηση θα διακόψει την παραγωγική 
δραστηριότητα αν τα έσοδα που θα ρ ηρ η
αποκοµίζει, συνεχίζοντας την παραγωγή 
της είναι µικρότερα από το µεταβλητότης, είναι µικρότερα από το µεταβλητό 
κόστος παραγωγής.
∆ ή ώ TR VC– ∆ιακοπή εργασιών αν TR < VC

– ∆ιακοπή εργασιών αν TR/Q < VC/Q
– ∆ιακοπή εργασιών αν P < AVC



Η βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της 
ανταγωνιστικής επιχείρησης

Costs ’βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς 

MC
της ανταγωνιστικής επιχείρησης

Αν P > ATC, η 
επιχείρηση θα 

ί

ATC

συνεχίσει να 
παράγει µε 
κέρδος .

AVC
Αν P > AVC, θα 
συνεχίσει να 
παράγει 
β ό

∆ιακοπή
ώ

βραχυχρόνια

Quantity0

εργασιών
αν
P< AVC
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The Firm’s Short-Run Decision to Shut 
Down
• Το τµήµα της καµπύλης οριακού κόστους 
που βρίσκεται πάνω από το µέσο βρ µ
µεταβλητό κόστος είναι βραχυχρόνια 
καµπύλη προσφοράς της ανταγωνιστικήςκαµπύλη προσφοράς της ανταγωνιστικής 
επιχείρησης 



The Firm’s Long-Run Decision to Exit 
or Enter a Market
• Μακροχρόνια, η επιχείρηση εγκαταλείπει 
την αγορά, εφόσον τα έσοδα που µπορεί η γ ρ , φ µ ρ
να πραγµατοποιήσει από την παραγωγή 
είναι λιγότερα από το συνολικό κόστοςείναι λιγότερα από το συνολικό κόστος. 
– Έξοδος από την αγορά αν TR < TC
Έξ δ ό ά TR/Q TC/Q– Έξοδος από την αγορά αν TR/Q < TC/Q

– Έξοδος από την αγορά αν P < ATC



The Firm’s Long-Run Decision to Exit 
or Enter a Market
Μία επιχείρηση θα εισέλθει στην αγορά, αν 

µια τέτοια ενέργεια θα ήταν επικερδής. µ ργ ή ρ ής
– Είσοδος στην αγορά αν TR > TC
Είσοδος στην αγορά αν TR/Q > TC/Q– Είσοδος στην αγορά αν TR/Q > TC/Q

– Είσοδος στην αγορά αν P > ATC



Η µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς της 
ανταγωνιστικής επιχείρησης

Costs
Η µακροχρόνια καµπύλη’
προσφοράς

ATC

Η επιχείρηση
Θα εισέρθει αν
P > ATC 

Η επιχείρηση
θα κλείσει αν
P < ATC 

Quantity0
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Η καµπύλη προσφοράς σε µια 
ανταγωνιστική αγορά 

• Η µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς τηςΗ µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς της 
ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι το τµήµα 
της καµπύλης του οριακού κόστους πουτης καµπύλης του οριακού κόστους που 
βρίσκεται πάνω από το µέσο συνολικό 
όκόστος. 



Η µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς της 
ανταγωνιστικής επιχείρησης

Costs

MC
Η µακροχρόνια καµπύλη’
προσφοράς

ATC

προσφοράς

Quantity0
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Η καµπύλη προσφοράς σε µια 
ανταγωνιστική αγορά

Β ό ύλ ά• Βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της 
ανταγωνιστικής επιχείρησης
– Το τµήµα της καµπύλης οριακού κόστους που 
βρίσκεται πάνω από το µέσο µεταβλητό 
όκόστος.

• Μακροχρόνια καµπύλη προσφοράς της ς ς
ανταγωνιστικής επιχείρησης
– Το τµήµα της καµπύλης οριακού κόστους µήµ ης µ ης ρ ς
πάνω από το ελάχιστο σηµείο της καµπύλης 
µέσου συνολικού κόστους. 



Το κέρδος µε τη µορφή εµβαδού ανάµεσα στην γραµµή της τιµής και 
την καµπύλη µέσου συνολικού κόστους

(α) Μια επιχείρηση µε κέρδη

Τιµή

ATCMC

P

Κέρδος

P = AR = MRATC
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(ποσότητα που µεγιστοποιεί τα κέρδη)



(β) Μια επιχείρηση µε ζηµίες

Τιµή

ATCMC

P = AR = MRP

ATC

P  AR MRP

Loss
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Ποσότητα0
(ποσότητα που ελαχιστοποιεί τις ζηµίες)
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Η καµπύλη προσφοράς σε µια 
ανταγωνιστική αγορά

• Η αγοραία προσφορά ισούται µε το 
άθροισµα των ποσοτήτων που παρέχονται ρ µ ή ρ χ
από τις µεµονωµένες επιχειρήσεις στην 
αγοράαγορά. 



Βραχυχρόνια: η αγοραία προσφορά µε 
σταθερό αριθµό επιχειρήσεων

• Για κάθε δεδοµένη τιµή η κάθε επιχείρησηΓια κάθε δεδοµένη τιµή, η κάθε επιχείρηση 
προµηθεύει µια ποσότητα της παραγωγής, 
έτσι ώστε οριακό κόστος ισούται µε τηνέτσι ώστε οριακό κόστος ισούται µε την 
τιµή.

ύ ά άΗ καµπύλη προσφοράς της αγοράς 
αντικατοπτρίζει τις καµπύλες οριακού ρ ζ ς µ ς ρ
κόστους των µεµονωµένων επιχειρήσεων. 



Αγοραία προσφορά µε σταθερό αριθµό 
επιχειρήσεων

(a) Προσφορά ατοµικής επιχείρησης

Price
(b) Αγοραία προσφορά

Price

MC Supply

€ 2.00 € 2.00

1.00 1.00

Quantity (firm)0 100 200 Quantity (market)0 100,000 200,000
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The Μακροχρόνια: Αγοραία προσφορά µε 
δυνατότητα εισόδου και εξόδου
• Οι επιχειρήσεις θα εισέλθουν ή να εξέλθουν από την 
αγορά µέχρι το κέρδος να οδηγηθεί στο µηδέν.

• Μακροπρόθεσµα, η τιµή ισούται µε το ελάχιστο µέσο 
συνολικό κόστοςσυνολικό κόστος.

• Η µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς της αγοράς είναι µα ροχρό α αµ ύ η ροσφοράς ης αγοράς ε α
οριζόντια σε αυτήν την τιµή.



Αγοραία προσφορά µε δυνατότητα εισόδου και 
εξόδου

(a) Συνθήκη’ Μηδενικού κέρδους

Price

(b) Αγοραία προσφορά

PricePrice Price

P i i

MC

ATC

P = minimum
ATC

Προσφορά

Quantity (firm)0 Quantity (market)0
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Μακροχρόνια: Αγοραία προσφορά µε 
δυνατότητα εισόδου και εξόδου

Σ έλ δ δ ί όδ ξόδ• Στο τέλος της διαδικασίας εισόδου και εξόδου, οι 
επιχειρήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, 
θα έχουν µηδενικό οικονοµικό κέρδοςθα έχουν µηδενικό οικονοµικό κέρδος.

• Η διαδικασία εισόδου και εξόδου τελειώνει µόνο• Η διαδικασία εισόδου και εξόδου τελειώνει µόνο 
όταν η τιµή και το µέσο συνολικό κόστος γίνονται 
ίσαίσα.

• Στη µακροχρόνια ισορροπία πρέπει όλες οιΣτη µακροχρόνια ισορροπία πρέπει όλες οι 
επιχειρήσεις να λειτουργούν στην αποδοτική 
κλίµακά τους. µ ς



Μια αύξηση της ζήτησης βραχυχρόνια και 
µακροχρόνια

• Μια αύξηση της ζήτησης αυξάνει την τιµή και την 
ποσότητα βραχυπρόθεσµα.

• Οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη επειδή η τιµή τώρα 
υπερβαίνει το µέσο συνολικό κόστος.



Μια αύξηση της ζήτησης βραχυχρόνια και µακροχρόνια

Επιχείρηση
(a) Αρχική συνθήκη

Price

Αγορά

Price

SΒραχυχρόνια προσφορά,ATCMC

DDemand

P1 Μακροχρόνια
προσφορά

P1

A

Quantity (firm)0 Quantity (market)0

DDemand, 1

1Q



Μια αύξηση της ζήτησης βραχυχρόνια και µακροχρόνια

ΑγοράΕπιχείρηση
(b) Βραχυχρόνια Αντίδραση

Price

MC ATCProfit

Price

S1B

P1 Μακροχρόνια
προσφορά

D2

P1

P2

A
P2

B

Quantity (firm)0 Quantity (market)0

D1

D2

Q1 Q2
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Μια αύξηση της ζήτησης βραχυχρόνια και µακροχρόνια

Επιχείρηση
(c) Μακροχρόνια αντίδραση

ΑγοράΕπιχείρηση
Price

MC

Αγορά
Price

S1

P1

MC ATC

P1

P2

Μακροχρόνια
προσφορά

B
S1

A

S2

C

Quantity (firm)0 Quantity (market)0 Q1 Q2

προσφορά

D1

D2

Q3Quantity (firm)0 Quantity (market)0 Q1 Q2 Q3
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Γιατί µακροχρόνια η καµπύλη 
προσφοράς θα µπορούσε να είναιπροσφοράς θα µπορούσε να είναι 
ανερχόµενη;

• Μερικοί πόροι που χρησιµοποιούνται στηνΜερικοί πόροι που χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγή µπορεί να είναι διαθέσιµοι 
µόνο σε περιορισµένες ποσότητεςµόνο σε περιορισµένες ποσότητες.

• Οι επιχειρήσεις µπορεί να έχουν 
διαφορετικό κόστος.διαφορετικό κόστος. 



Προσαρµογή σε µια αύξηση της 
ζήτησης µακροχρόνια όταν η 

µακροχρόνια καµπύλη προσφοράς έχει 
θετική κλίσηθετική κλίση

£ SRSSD D'D

P1

P0

P1

LRSSP2

D D'

Προϊόν

D

Q0

D

Q1 Q2 Προϊόν 


