
ΟλιγοπώλιοΟλιγοπώλιο



Μεταξύ του µονοπωλίου και του 
τέλειου ανταγωνισµού 

• Ο ατελής ανταγωνισµός αναφέρεται σε 
εκείνες τις δοµές της αγοράς που ς ς µ ς ης γ ρ ς
κυµαίνονται µεταξύ του τέλειου 
ανταγωνισµού και του µονοπωλίουανταγωνισµού και του µονοπωλίου. 



Μεταξύ του µονοπωλίου και του 
τέλειου ανταγωνισµού

Τύ λώ ώ ώ• Τύποι ατελώς ανταγωνιστικών αγορών
– Ολιγοπώλιο

• Ελάχιστοι πωλητές, που προσφέρουν προϊόν 
παρόµοιο ή ταυτόσηµο µε το προϊόν των 
ανταγωνιστών τουανταγωνιστών του.

– Μονοπωλιακός ανταγωνισµόςΜονοπωλιακός ανταγωνισµός

• Πολλές επιχειρήσεις πωλούν προϊόντα που είναι ς χ ρή ς ρ
παρόµοια, αλλά δεν είναι ταυτόσηµα. 



Μεταξύ του µονοπωλίου και του 
τέλειου ανταγωνισµού

Σε έναν κλάδο µονοπωλιακού ανταγωνισµού

• υπάρχουν πολλοί πωλητές που παράγουν προϊόντα τα 
οποία είναι µεταξύ τους στενά υποκατάσταταοποία είναι, µεταξύ τους, στενά υποκατάστατα.

• κάθε επιχείρηση έχει µια περιορισµένη µόνο δυνατότητα• κάθε επιχείρηση έχει µια περιορισµένη µόνο δυνατότητα 
να επηρεάσει την τιµή του προϊόντος.



Ένα ολιγοπώλιοΈνα ολιγοπώλιο
ί έ λάδ λί ύ• είναι ένας κλάδος µε λίγους παραγωγούς

• ο καθένας εκ των οποίων αναγνωρίζει ότι η τιµή εξαρτάται τόσο από 
τις δικές του πράξεις όσο και από τις πράξεις των ανταγωνιστών ς ς ρ ξ ς ς ρ ξ ς γ
του.



• Χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου

– Λίγοι πωλητές που προσφέρουν παρόµοια ή 
ταυτόσηµα προϊόντα

– Αλληλεξάρτηση των επιχειρήσεων

– Οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν καλύτερο αποτέλεσµα αν 
συνεργαστούν και ενεργήσουν σαν µονοπώλιο - πουσυνεργαστούν και ενεργήσουν σαν µονοπώλιο - που 
παράγει µια µικρή ποσότητα της παραγωγής και  
επιβάλει τιµή ανώτερη από το οριακό κόστος β µή ρη ρ ς



Εικόνα 1 Τα τέσσερα είδη δοµής της αγοράς

Πλήθος επιχειρήσεων;

Πολλές
επιχειρήσεις

Τύπος προϊόντων;

Πανοµοιότυπα
προϊόντα

∆ιαφοροποιηµένα
προϊόντα

Μία
επιχείρηση

Λίγες
επιχειρήσεις

Μονοπώλιο
Μονοπωλιακός
ανταγωνισµόςΟλιγοπώλιο

Τέλειος
ανταγωνισµός

• Νερό βρύσης
• Καλωδιακή
τηλεόραση

• Μυθιστορήµατα
• Κινηµατογραφικές
ταινίες

• Μπαλάκια
του τένις

• Αργό πετρέλαιο

• Σιτάρι
• Γάλα

τηλεόραση ταινίεςργ ρ
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Παράδειγµα ∆υοπωλίουΠαράδειγµα ∆υοπωλίου

• Ένα δυοπώλιο είναι ένα ολιγοπώλιο µε 
µόνο δύο µέλη. Είναι η απλούστερη µ µ η η ρη
µορφή του ολιγοπωλίου.

• Μια πόλη όπου µόνο δύο κάτοικοι έχουν• Μια πόλη όπου µόνο δύο κάτοικοι έχουν 
πηγάδια µε πόσιµο νερό. Έστω MC=0



Ο πίνακας ζήτησης της πόλης για νερό

Ποσότητα (σε λίτρα) Τιµή (σε ευρώ) Συνολικά έσοδα (και η ( ρ ) µή ( ρ ) (
συνολικά κέρδη) (σε 

ευρώ)
0 120 0
10 110 1.100
20 100 2.000
30 90 2 70030 90 2.700
40 80 3.200
50 70 3.500
60 60 3.600
70 50 3.500
80 40 3 20080 40 3.200
90 30 2.700
100 20 2.000
110 10 1.100
120 0 0



Παράδειγµα ∆υοπωλίουΠαράδειγµα ∆υοπωλίου

• Τιµή και ποσότητα 
– Η τιµή του νερού σε µια τέλεια ανταγωνιστική µή ρ µ γ ή
αγορά θα πρέπει να είναι στο σηµείο όπου το 
οριακό κόστος είναι µηδενικό: ρ ς µη

• P = MC = €0
• Q = 120Q  120

– Η τιµή και η ποσότητα σε µια µονοπωλιακή 
αγορά θα είναι εκεί που το συνολικό κέρδοςαγορά θα είναι εκεί που το συνολικό κέρδος 
µεγιστοποιείται :

• P = €60• P = €60
• Q = 60



Παράδειγµα ∆υοπωλίουΠαράδειγµα ∆υοπωλίου

– Η κοινωνικά αποτελεσµατική ποσότητα του 
νερού είναι 120 λίτρα, αλλά το µονοπώλιο θα 
παράγει µόνο 60 λίτρα νερού.

– τι αποτέλεσµα θα µπορούσε να αναµένεται 
από το δυοπώλιο; 



• Το δυοπώλιο µπορεί να συµφωνήσει να 
παράγει όσο και το µονοπώλιο ρ γ µ
– Συµπαιγνία
Μια συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων σεΜια συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων σε 
µια αγορά σχετικά µε τις ποσότητες που θα 
παραχθούν και την τιµήπαραχθούν και την τιµή.

– Καρτέλ
η οµάδα των επιχειρήσεων που ενεργούν απόη οµάδα των επιχειρήσεων που ενεργούν από 
κοινού



• Παρά το γεγονός ότι µέλη του 
ολιγοπωλίου θα ήθελαν να σχηµατιστεί γ ή χηµ
καρτέλ και να κερδίσουν µονοπωλιακά 
κέρδη συχνά αυτό δεν είναι δυνατό Ηκέρδη, συχνά αυτό δεν είναι δυνατό. Η 
νοµοθεσία περί ανταγωνισµού απαγορεύει 
ρητά τέτοιες συµφωνίεςρητά τέτοιες συµφωνίες. 



Θεωρία παιγνίων: κάποιοι βασικοί 
όροι

Π ί• Παίγνιο 
- µια κατάσταση όπου οι ορθολογικές αποφάσεις είναι εξ 
ανάγκης αλληλοεξαρτώµενεςανάγκης αλληλοεξαρτώµενες.

• Στρατηγική 
- ένα σχέδιο που περιγράφει πώς ο παίκτης θα ενεργήσειένα σχέδιο που περιγράφει πώς ο παίκτης θα ενεργήσει 
ή θα κινηθεί σε κάθε πιθανή κατάσταση.

• Κυρίαρχη στρατηγική
- η κατάσταση όπου η βέλτιστη στρατηγική ενός παίκτη 
είναι ανεξάρτητη από τις στρατηγικές των άλλων 
παικτώνπαικτών.



Ισορροπία NashΙσορροπία Nash
• Είναι µία κατάσταση στην οποία οι οικονοµικοί δρώντες, 
αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους, επιλέγει ο καθένας την 
καλύτερη γι’αυτον στρατηγική µε δεδοµένη τη στρατηγικήκαλύτερη γι αυτον στρατηγική µε δεδοµένη τη στρατηγική 
που έχουν επιλέξει οι άλλοι



Ένα δηµοφιλές παράδειγµα παιγνίου 
είναι το δίληµµα του φυλακισµένου

• Το δίληµµα του φυλακισµένου είναι η 
ιστορία δύο εγκληµατιών που έχουν ρ γ ηµ χ
συλληφθεί από την αστυνοµία.



το δίληµµα του φυλακισµένουτο δίληµµα του φυλακισµένου

• Η αστυνοµία έχει συλλάβει δύο 
επικίνδυνες κακοποιούς, τη Σοφία και τη ς ς, η φ η
Γιάννα, για παράνοµη οπλοφορία. 

• Η αστυνοµία έχει αρκετά στοιχεία για να• Η αστυνοµία έχει αρκετά στοιχεία για να 
τους καταδικάσει σε 2 χρόνια φυλάκιση για 

ά ίπαράνοµη οπλοφορία. 



• Έχει όµως ενδείξεις ότι αυτοί οι δύο έχουν 
διαπράξει µαζί αρκετές δολοφονίες, χωρίς ρ ξ µ ζ ρ ς φ ς, χ ρ ς
να διαθέτει επαρκή στοιχεία. 



Η ί ί ξ άΗ αστυνοµία τους ανακρίνει ξεχωριστά και 
προτείνει στον καθένα το εξής:

• «Αν οµολογήσεις και ενοχοποιήσεις τον 
συνεργό σου σου εγγυόµαστε ότι δεν θα ργ γγ µ
τιµωρηθείς, ενώ ο συνεργός σου θα 
τιµωρηθεί µε 30 χρόνια φυλάκιση.µωρηθε µε 30 χρό α φυ ά ση

• Αν οµολογήσετε και οι δύο ταυτόχρονα, 
δεν χρειαζόµαστε την µαρτυρία σου και θαδεν χρειαζόµαστε την µαρτυρία σου και θα 
τιµωρηθείτε και οι δύο µε φυλάκιση 9 
ετών»ετών». 



Οι επιλογές τους δίνονται παρακάτω:



• Κυρίαρχη στρατηγική ονοµάζεται µια 
στρατηγική αν είναι η καλύτερη που ρ ηγ ή η ρη
µπορεί να ακολουθήσει ο ένας παίκτης 
ανεξάρτητα από την στρατηγική τουανεξάρτητα από την στρατηγική του 
άλλου. 

ί ή ί• Στην περίπτωσή µας η κυρίαρχη 
στρατηγική οποιουδήποτε από τους 2 είναι ρ ηγ ή ή ς
η οµολογία. 



• Η ισορροπία Nash του παιγνίου είναι (Οµολογώ, 
Ο λ ώ) όδ ( 9 9)Οµολογώ) µε απόδοση (-9, -9). 

•Άρα, σύµφωνα µε την θεωρία του Nash και οι δύο 
παίκτριες θα οµολογήσουν και θα βρεθούν υπό παίκτριες θα οµολογήσουν και θα βρεθούν υπό 
κράτηση για 9 χρόνια έκαστη 



• Αν όµως και οι 2 είχαν κρατήσει το στόµα τους 
κλειστό, θα ήταν και οι 2 σε καλύτερη 
κατάσταση.

• Η διατήρηση της συνεργασίας είναι δύσκολη. ς ς
Ακόµη και αν οι 2 εγκληµατίες είχαν συµφωνήσει 
να µην οµολογήσουν αν ποτέ συλληφθούν, από 
την στιγµή που ανακρίνονται ξεχωριστά η λογική 
του ατοµικού συµφέροντος κυριαρχεί και τους 
πείθει να οµολογήσουν.



Ένα παίγνιο ολιγοπωλίου

Απόφαση της Σαουδικής Αραβίας

Μεγάλη παραγωγή Μικρή παραγωγή

Μεγάλη
παραγωγή

Η Σαουδική Αραβία 
αποκοµίζει 40 δις. ευρώ

Η Σαουδική Αραβία 
αποκοµίζει 30 δις. ευρώ

παραγωγή

Το Ιράν αποκοµίζει 40 δις. ευρώ Το Ιράν αποκοµίζει 60 δις. ευρώΑπόφαση
Ι ά

’

Μικρή
παραγωγή

του Ιράν Η Σαουδική Αραβία 
αποκοµίζει 50 δις. ευρώ

Η Σαουδική Αραβία 
αποκοµίζει 60 δις. ευρώ

Το Ιράν αποκοµίζει 30 δις. ευρώ Το Ιράν αποκοµίζει 50 δις. ευρώ

παραγωγή

Copyright©2003  Southwestern/Thomson Learning



Ένα παίγνιο µε τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς

Απόφαση των ΗΠΑ

Να προχωρήσω σε εξοπλισµό
Ο ΗΠΑ δ ύ

Να προχωρήσω σε αφοπλισµό

Να προχωρήσω σε εξοπλισµό

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν
και είναι ανίσχυρες

Η ΕΣΣ∆ κινδυνεύει
Η ΕΣΣ∆ είναι ασφαλής
και πανίσχυρη

Οι ΗΠΑ είναι ασφαλείς Οι ΗΠΑ είναι ασφαλείς
Απόφαση
της ΕΣΣ∆ Οι ΗΠΑ είναι ασφαλείς

και πανίσχυρες
Οι ΗΠΑ είναι ασφαλείς

Να προχωρήσω σε αφοπλισµό

της ΕΣΣ∆

Η ΕΣΣ∆ κινδυνεύει
και είναι ανίσχυρη η ΕΣΣ∆ είναι ασφαλής

Να προχωρήσω σε αφοπλισµό
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Ένα παίγνιο µε τις διαφηµίσεις

Απόφαση της MarlboroΑπόφαση της Marlboro

Να διαφηµιστώ
Η Marlboro αποκοµίζει Η Marlboro αποκοµίζει

Να µην διαφηµιστώ

Να διαφηµιστώ

Η Marlboro αποκοµίζει
κέρδη 3 δις. δολαρίων

Η Marlboro αποκοµίζει
κέρδη 2 δις. δολαρίων

Η Camel αποκοµίζει
κέρδη 3 δις. δολαρίων

Η Camel αποκοµίζει
κέρδη 5 δις. δολαρίων

Η Marlboro αποκοµίζει Η Marlboro αποκοµίζει
Απόφαση
της Camel µ ζ

κέρδη 5 δις. δολαρίων
Η Marlboro αποκοµίζει
κέρδη 4 δις. δολαρίων

Να µην διαφηµιστώ’

της Camel

H Camel αποκοµίζει
κέρδη 2 δις. δολαρίων

Η Camel αποκοµίζει
κέρδη 4 δις. δολαρίων
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Παίγνιο ολιγοπωλίου ανάµεσα στον Τζακ και την Τζιλ

Α ό   ΤζΑπόφαση του Τζακ

Να πουλήσω 40 λίτρα

Ο Τζ ίζ

Να πουλήσω 30 λίτρα

Να πουλήσω
40 λίτρα

Ο Τζακ αποκοµίζει
κέρδη 1.600 ευρώ

Ο Τζακ αποκοµίζει
κέρδη 1.500 ευρώ

40 λίτρα
Η Τζιλ αποκοµίζει
κέρδη 1.600 ευρώ

Η Τζιλ αποκοµίζει
κέρδη 2.000 ευρώ

Ο Τζ ίζ Ο Τζ ίζ

Απόφαση
της Τζιλ Ο Τζακ αποκοµίζει

κέρδη 2.000 ευρώ
Ο Τζακ αποκοµίζει
κέρδη 1.800 ευρώ

Να πουλήσω
30 λίτρα

ης ζ

Η Τζιλ αποκοµίζει
κέρδη 1.500 ευρώ

Η Τζιλ αποκοµίζει
κέρδη 1.800 ευρώ

30 λίτρα
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