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Περύληψη  

Ραλαιότερα οι αεροπορικζσ εταιρείεσ ςυμπεριλάμβαναν ςτθν τιμι του βαςικοφ 

ειςιτθρίου και το κόςτοσ τθσ αποςκευισ, ανεξάρτθτα από το αν οι επιβάτεσ 

επικυμοφςαν να ζχουν αποςκευι ι όχι ςτο ταξίδι τουσ. Μετζπειτα διαχϊριςαν τθ 

χρζωςθ τθσ αποςκευισ από τθν τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου, επομζνωσ οι επιβάτεσ 

κα ζπρεπε να πλθρϊςουν ζνα επιπλζον ποςό για να ζχουν το δικαίωμα τθσ 

μεταφοράσ αποςκευισ ςτο ταξίδι τουσ, πζρα από το βαςικό ειςιτιριο που 

πλιρωναν για τθ μεταφορά τουσ. Στθν ουςία προςφζρουν δφο τφπουσ προϊόντων, 

ζνα προϊόν υψθλισ ποιότθτασ (ειςιτιριο και αποςκευι) και ζνα χαμθλισ ποιότθτασ 

(μόνο ειςιτιριο), αφινοντασ ςτον καταναλωτι τθν δυνατότθτα να επιλζξει πιο 

προϊόν ταιριάηει καλφτερα ςτισ προτιμιςεισ του. Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα 

εξεταςτεί ςε κεωρθτικό υπόβακρο κατά πόςο θ μετάβαςθ από pure bundling 

(ςυνδεδεμζνεσ πωλιςεισ) ςτο mixed bundling (ξεχωριςτζσ χρεϊςεισ) αυξάνουν τα 

κζρδθ των επιχειριςεων και ποιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τισ αποφάςεισ των 

επιχειριςεων ςτον κλάδο των αερομεταφορϊν. Συμπεραίνουμε ότι αρχικά θ 

υιοκζτθςθ τθσ mixed bundling ςτρατθγικισ δεν ιταν εφικτι για τισ αεροπορικζσ 

εταιρείεσ. Αλλάηοντασ όμωσ κάποιουσ από τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ του 

μοντζλου, βλζπουμε ότι οι εν λόγω επιχειριςεισ ζχουν τθν δυνατότθτα να 

μεταβάλουν τθν τιμολογιακι πολιτικι που ακολουκοφν.   
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Ειςαγωγό 

Tα τελευταία χρόνια, ζχει παρατθρθκεί ότι οι αεροπορικζσ εταιρείεσ διαχϊριςαν 

από τθν τιμι του βαςικοφ τουσ ειςιτθρίου το κόςτοσ πολλϊν υπθρεςιϊν που 

παλαιότερα παρείχαν <<δωρεάν>> ςτουσ καταναλωτζσ1. Χαρακτθριςτικά 

παραδείγματα αυτισ τθσ τακτικισ είναι θ ξεχωριςτι χρζωςθ για τα γεφματα κατά τθ 

διάρκεια τθσ πτιςθσ, που αρχικά προςφερόταν δωρεάν με τθν αγορά του βαςικοφ 

ειςιτθρίου, όπωσ επίςθσ και θ δυνατότθτα μείωςθσ του χρόνου αναμονισ 

επιβίβαςθσ ςτο αεροςκάφοσ εφόςον ζχει πλθρωκεί ζνα επιπλζον ποςό, ενϊ 

παλαιότερα όςοι επιβάτεσ ζφταναν πρϊτοι ιταν και αυτοί που επιβιβαηόταν 

πρϊτοι ςτο αεροςκάφοσ χωρίσ καμιά επιπλζον χρζωςθ. 

Κςωσ το πιο ςυνθκιςμζνο παράδειγμα αυτισ τθσ τακτικισ, με το οποίο και κα 

αςχολθκοφμε ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία, είναι θ ειςαγωγι τθσ ξεχωριςτισ 

χρζωςθσ για τισ αποςκευζσ. Αρχικά οι αεροπορικζσ εταιρείεσ προςζφεραν ςτουσ 

καταναλωτζσ μόνο ζνα προϊόν, υψθλισ ποιότθτασ πουλϊντασ το ειςιτιριο μαηί με 

τθν αποςκευι ςε μια ενιαία τιμι, ανεξάρτθτα από τθν επικυμία των καταναλωτϊν 

για μεταφορά αποςκευισ. Στθ ςυνζχεια άλλαξαν τθν τιμολογιακι τουσ πολιτικι και 

διαχϊριςαν από τθν τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου τθν χρζωςθ τθσ αποςκευισ, 

προςφζροντασ ςτουσ καταναλωτζσ δφο τφπουσ ειςιτθρίων. Ζναν τφπο ειςιτθρίων 

υψθλισ ποιότθτασ, που περιλαμβάνει και το ειςιτιριο και τθν αποςκευι (ίδιο με 

τον αρχικό) και ζναν τφπο χαμθλισ ποιότθτασ που αποτελείται μόνο από το 

ειςιτιριο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι καταναλωτζσ ανάλογα με το αν ικελαν 

αποςκευι ι όχι διάλεγαν τον τφπο του ειςιτθρίου και πλιρωναν τθν αντίςτοιχθ 

τιμι. 

Η ειςαγωγι τθσ χρζωςθσ των αποςκευϊν άρχιςε γφρω ςτο 2008, ενϊ μζχρι τότε θ 

χριςθ τθσ αποςκευισ ιταν <<δωρεάν>>, το κόςτοσ τθσ οποίασ ιταν ενςωματωμζνο 

ςτθν τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου. Στον πίνακα που ακολουκεί μποροφμε να δοφμε 

τισ θμερομθνίεσ που ειςιγαγαν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ τθ χρζωςθ των 

αποςκευϊν2. Πλεσ οι αεροπορικζσ εταιρίεσ που αναφζρονται ζδιναν ςτουσ 

καταναλωτζσ τθ δυνατότθτα να ζχουν τουλάχιςτον μια αποςκευι <<δωρεάν>> μαηί 

με τθν αγορά του βαςικοφ ειςιτθρίου, πριν από τισ αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ. 
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Πίνακασ 1: Ημερομηνίεσ ειςαγωγήσ του τζλουσ αποςκευήσ από τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ3. 

Η χριςθ τθσ αποςκευισ από τουσ καταναλωτζσ ζχει κάποιο κόςτοσ για τισ 

αεροπορικζσ εταιρείεσ, το οποίο δεν περιορίηεται μόνο ςτο κόςτοσ μεταφοράσ, το 

κόςτοσ ελζγχου αςφαλείασ κ.τ.λ., αλλά επθρεάηει και τον χρόνο επιβίβαςθσ και 

αποβίβαςθσ των επιβατϊν (λόγω τθσ χριςθσ αποςκευϊν). Το πρόγραμμα πτιςεων 

των αεροςκαφϊν επθρεάηεται άμεςα από τισ τυχϊν κακυςτεριςεισ που κα 

υπάρξουν από το μεγάλο όγκο των αποςκευϊν, με ςυνζπεια οι επιχειριςεισ να 

αντιμετωπίηουν ζνα επιπλζον κόςτοσ που επθρεάηει τθν κερδοφορία τουσ. Οι 

αεροπορικζσ εταιρείεσ επιδιϊκοντασ να μετριάςουν τισ παραπάνω ςυνζπειεσ 

κζλθςαν να μεταβιβάςουν μζροσ αυτοφ του κόςτουσ ςτουσ καταναλωτζσ. 

Επίςθσ το 2008 ιταν θ χρονιά όπου οι τιμζσ των καυςίμων ζφταςαν ςτο ανϊτατο 

επίπεδο τουσ (3.27$ το γαλόνι)4, βλ. Henrickson και Scott (2011), και ςε ςυνδυαςμό 

με τθν γενικότερθ φφεςθ που επικρατοφςε ςτθν οικονομία, οι αεροπορικζσ 

εταιρείεσ αναγκάςτθκαν να βρουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ για να μειϊςουν το 

κόςτοσ λειτουργίασ τουσ και να διατθριςουν (αν όχι να αυξιςουν) τθν κερδοφορία 

τουσ. Ζνασ άλλοσ λόγοσ που μπορεί να οδιγθςε τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ ςτθν 

αλλαγι τισ τιμολογιακισ τουσ πολιτικισ είναι θ ειςαγωγι και των εταιρειϊν 

χαμθλοφ κόςτουσ ςτον κλάδο των αερομεταφορϊν. Ακολουκϊντασ τθ ςυγκεκριμζνθ 

ςτρατθγικι οι αεροπορικζσ εταιρείεσ κα είχαν τθν δυνατότθτα να μειϊςουν τθν 

τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου και ζτςι κα ανταποκρίνονταν άμεςα ςτον ανταγωνιςμό 

που είχε δθμιουργθκεί από τισ εταιρίεσ χαμθλοφ κόςτουσ5, με αποτζλεςμα να μθν 

ζχουν μεγάλεσ επιπτϊςεισ ςτα κζρδθ τουσ. Οι Henrickson και Scott (2011) βρικαν 

ότι θ επιβολι του τζλουσ αποςκευισ (διαχωριςμόσ κόςτουσ αποςκευισ από τθν 

τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου) ςυχνά μειϊνει τθν τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου. Ριο 

ςυγκεκριμζνα θ αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ αποςκευισ κατά 1$ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

μείωςθ τθσ τιμισ του βαςικοφ ειςιτθρίου κατά μζςο όρο 0.24$. Επιπλζον με τθ 

χριςθ του διαδικτφου για τθν κράτθςθ των ειςιτιριων ζγινε πιο εφκολθ θ ςφγκριςθ 

των τιμϊν από τουσ καταναλωτζσ, επομζνωσ μια χαμθλότερθ τιμι για το βαςικό 

Αεροπορικζσ εταιρίεσ 
Ημερομηνία ειςαγωγήσ 

χρζωςησ αποςκευήσ 

United 13 Ιουνίου 2008 
American 15 Ιουνίου 2008 

US Airways 9 Ιουλίου 2008 
Northwest 28 Αυγοφςτου 2008 

Sun Country 1 Οκτωβρίου 2008 
Continental 7 Οκτωβρίου 2008 

Midwest 21 Οκτωβρίου 2008 
Frontier 1 Νοεμβρίου 2008 

Delta 5 Δεκεμβρίου 2008 
AirTran 5 Δεκεμβρίου 2008 

Virgin America 5 Μαΐου 2009 
Alaska 7 Ιουλίου 2009 
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ειςιτιριο είναι ζνα ιςχυρό κίνθτρο για τθν επιλογι του ειςιτθρίου τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 

Στον παρακάτω πίνακα μποροφμε να δοφμε το επίπεδο τθσ χρζωςθσ των 

αποςκευϊν που επιβλικθκε ανά αεροπορικι εταιρεία για τθν μεταφορά τθσ 

πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ αποςκευισ. Οι χρεϊςεισ αυτζσ των αποςκευϊν ίςχυαν 

ςτθν περίπτωςθ όπου πλθρωνόταν το ςυγκεκριμζνο πόςο ςτο αεροδρόμιο6.  

 

Αεροπορικζσ εταιρίεσ Χρζωςη 1ησ και 2ησ αποςκευήσ 

AirTran 15$ 25$ 
Alaska 15$ 25$ 

American 25$ 35$ 
Continental 25$ 35$ 

Delta 25$ 35$ 
Frontier 20$ 30$ 
United 25$ 35$ 

US Airways 25$ 35$ 
Virgin America 25$ 15$ 

Πίνακασ 2: Επίπεδο χρζωςησ αποςκευϊν από τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ7. 

Οι προτιμιςεισ των καταναλωτϊν διαφζρουν πάρα πολφ μεταξφ τουσ, με 

αποτζλεςμα κάποιοι να είναι πρόκυμοι να ξοδζψουν αρκετά χριματα για τθν 

αγορά κάποιου προϊόντοσ (π.χ. καλοκαιρινζσ διακοπζσ), ενϊ κάποιοι άλλοι είναι 

τελείωσ αδιάφοροι για τθν αγορά του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ. Οι αεροπορικζσ 

εταιρείεσ με τθν τακτικι που ακολοφκθςαν, να χρεϊνουν ξεχωριςτά τθν αποςκευι 

από το ειςιτιριο, ςτοχεφουν ςτθν ταξινόμθςθ των καταναλωτϊν με βάςθ τισ 

προτιμιςεισ τουσ. Οι επιβάτεσ που επικυμοφςαν να ζχουν αποςκευι κα επζλεγαν 

το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ ενϊ οι υπόλοιποι κα επζλεγαν να πλθρϊςουν μόνο για 

το ειςιτιριο. Είναι προφανζσ ότι επί ίςων τιμϊν όλοι οι καταναλωτζσ κα επζλεγαν 

το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ, κακϊσ θ χριςθ τθσ αποςκευισ δεν μειϊνει τθ 

χρθςιμότθτα των καταναλωτϊν, επομζνωσ μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι ζχουμε 

κάθετη διαφοροποίηςη8. Οι καταναλωτζσ διαφζρουν μεταξφ τουσ ωσ προσ τθν 

προκυμία πλθρωμισ τουσ για το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ (ειςιτιριο μαηί με 

αποςκευι) κακϊσ και ωσ προσ τθν προκυμία πλθρωμισ τουσ για το προϊόν χαμθλισ 

ποιότθτασ (μόνο ειςιτιριο). Συνικωσ οι καταναλωτζσ με τθν υψθλι προκυμία 

πλθρωμισ είναι αυτοί που ενδιαφζρονται περιςςότερο για περαιτζρω βελτιϊςεισ 

τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ, όμωσ ςτθν περίπτωςθ των αποςκευϊν ςυμβαίνει το 

αντίκετο. Οι επιβάτεσ που ταξιδεφουν για επαγγελματικοφσ λόγουσ είναι αυτοί που 

ζχουν τθν υψθλότερθ προκυμία πλθρωμισ για το ειςιτιριο, αλλά δεν είναι τόςο 

πρόκυμοι να πλθρϊςουν επιπλζον για τθν αποςκευι (ςυνικωσ καλφπτονται από τθ 

μεταφορά τθσ χειραποςκευισ)9, ςε αντίκεςθ με τουσ καταναλωτζσ που πθγαίνουν 

πολυιμερεσ εκδρομζσ. Οι επιχειριςεισ δεν μποροφν να ξεχωρίςουν τθν προκυμία 
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πλθρωμισ του κάκε καταναλωτι (δεν υπάρχει εμφανζσ εξωτερικό χαρακτθριςτικό 

που να διαχωρίηει τουσ καταναλωτζσ), επομζνωσ θ διάκριςθ τιμϊν πρϊτου βακμοφ 

δεν είναι εφικτι. 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι οι αεροπορικζσ εταιρείεσ προχϊρθςαν ςε μια 

ςτρατθγικι διάκριςθσ τιμϊν δευτζρου βακμοφ, όπου προςφζρονται διάφορα 

πακζτα προϊόντων τα οποία διαφζρουν ςτθν ποιότθτα τουσ και για κάκε ποιότθτα 

χρεϊνεται μια διαφορετικι τιμι. Η ςτρατθγικι ςτθν οποία οι επιχειριςεισ 

προςφζρουν ζνα προϊόν ςε διάφορεσ ποιότθτεσ ονομάηεται ''versioning'' , βλ. 

Shapiro και Varian (1998), όπου θ κάκε μια βερςιόν του προϊόντοσ ςτοχεφει ςε 

διαφορετικό καταναλωτικό κοινό. Ρρόκειται για μια ςτρατθγικι διάκριςθσ τιμϊν 

δευτζρου βακμοφ, με ςκοπό τθν ταξινόμθςθ των καταναλωτϊν ςε ομάδεσ και ωσ 

αποτζλεςμα τθν απόςπαςθ ενόσ μεγάλου μζρουσ του πλεονάςματόσ τουσ, που κα 

είχαν αν οι επιχειριςεισ ακολουκοφςαν άλλθ τακτικι, όπωσ είναι θ επιβολι τθσ 

μονοπωλιακισ τιμισ. Ζτςι οι καταναλωτζσ γνωρίηοντασ τισ προτιμιςεισ τουσ και 

επιλζγοντασ το προϊόν που ταιριάηει καλφτερα ςτα χαρακτθριςτικά τουσ, επιλζγουν 

ταυτόχρονα από μόνοι τουσ τθν τιμολογιακι ομάδα ςτθν οποία κα ενταχκοφν 

(αυτοεπιλογή, self-selection), Tirole (1988). 

Μια αντίςτοιχθ ςτρατθγικι με τθν παραπάνω είναι θ ςτρατθγικι των ςυνδεδεμζνων 

πωλιςεων όπου οι επιχειριςεισ προςφζρουν διάφορα πακζτα προϊόντων, τα οποία 

διαφζρουν ςυνικωσ ςτθν ποιότθτα10 και αφινουν τουσ καταναλωτζσ να επιλζξουν 

το καλφτερο για αυτοφσ. Οι ςυνδεδεμζνεσ πωλιςεισ (bundling), θ πϊλθςθ δθλαδι 

δφο ι περιςςότερων αγακϊν ωσ πακζτο11, βλ. Stremerch S. και Tellis J. (2002), είναι 

μια πολφ διαδεδομζνθ πολιτικι που χρθςιμοποιοφν οι επιχειριςεισ εδϊ και πολλά 

χρόνια, προκειμζνου να αυξιςουν τα κζρδθ τουσ. Οι ςυνδεδεμζνεσ πωλιςεισ 

μπορεί να εςτιάηουν ςτισ τιμζσ - price bundling όπου τα αγακά πωλοφνται ωσ 

πακζτο με κάποια ζκπτωςθ, για παράδειγμα τα ειςιτιρια διαρκείασ για το κζατρο, 

είτε ςτο προϊόν - product bundling όπου τα αγακά ενοποιοφνται και πωλοφνται ςε 

μια ενιαία τιμι (όχι απαραίτθτα ςε ζκπτωςθ, θ ενιαία τιμι μπορεί να είναι το 

άκροιςμα των τιμϊν των αγακϊν που ςυμμετζχουν ςτο πακζτο), για παράδειγμα 

ζνα CDplayer με ενςωματωμζνα θχεία. Επίςθσ το bundling μπορεί να πάρει τρεισ 

μορφζσ, ανάλογα με τουσ διακζςιμουσ ςυνδυαςμοφσ προϊόντων, όπωσ:  

1. αμιγώσ ςυνδεδεμζνεσ πωλήςεισ, όταν οι επιχειριςεισ προςφζρουν μόνο το 

πακζτο προϊόντων (pure bundling, pb), 

2. μικτζσ πωλήςεισ, όταν οι επιχειριςεισ προςφζρουν το πακζτο των 

ςυνδεδεμζνων προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα πωλοφν και το κάκε αγακό 

ξεχωριςτά (mixed bundling, mb), και τζλοσ 

3. μη ςυνδεδεμζνεσ πωλήςεισ, όταν οι επιχειριςεισ προςφζρουν όλα τα 

προϊόντα χωριςτά (unbundling, ub).  
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Για παράδειγμα ςτον κλάδο τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ θ εταιρεία μπορεί να 

προςφζρει ζνα πακζτο ομιλίασ και γραπτϊν μθνυμάτων ςε μια ενιαία τιμι (pb), είτε 

μπορεί να χρεϊνει χωριςτά τισ κλιςεισ και χωριςτά τα μθνφματα ςτουσ 

καταναλωτζσ (ub), ι να προςφζρει και τισ δφο προθγοφμενεσ επιλογζσ ςτουσ 

καταναλωτζσ (mb), δίνοντασ τουσ τθ δυνατότθτα να επιλζξουν αν κα αγοράςουν το 

πακζτο ι αν προτιμοφν να ζχουν ξεχωριςτι χρζωςθ για το κάκε προϊόν. Ζτςι 

ανάλογα με τα προϊόντα που πουλάει και τισ ςυνκικεσ τθσ ηιτθςθσ που 

αντιμετωπίηει θ κάκε επιχείρθςθ εφαρμόηει διαφορετικι πολιτικι. 

Οποιαδιποτε μορφι bundling επιλζξουν οι επιχειριςεισ οδθγεί ςε διάκριςθ τιμϊν 

δευτζρου βακμοφ, όπου οι καταναλωτζσ γνωρίηοντασ τισ ανάγκεσ τουσ, επιλζγουν 

το πακζτο που τουσ ικανοποιεί περιςςότερο. Στθ περίπτωςθ των αεροπορικϊν 

εταιρειϊν για παράδειγμα θ αγορά τθσ αποςκευισ ςυνδζκθκε με τθν αγορά του 

ειςιτθρίου αρχικά (pure product bundling) και μετζπειτα ιταν δυνατι θ αγορά του 

ειςιτθρίου χωρίσ αποςκευι αλλά και θ αγορά του πακζτου (mixed product 

bundling). 

Φυςικά θ αγορά τθσ αποςκευισ χωρίσ τθν αγορά του ειςιτθρίου δεν κα είχε κανζνα 

νόθμα (κανζνασ δεν είναι διατεκειμζνοσ να πλθρϊςει για τθν αποςκευι αν δεν κα 

ταξιδζψει), επομζνωσ μια άλλθ οικονομικι κεωρία θ οποία μπορεί να ερμθνεφςει 

τθν πολιτικι των αεροπορικϊν εταιρειϊν είναι αυτι των ''add-on'', Ellison (2005). 

Στθν ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι, υπάρχει πάλι διαχωριςμόσ των καταναλωτϊν ςε 

επιμζρουσ γκρουπ ανάλογα με τθν προκυμία πλθρωμισ τουσ και προςφζρονται δυο 

αγακά που είναι ςυμπλθρωματικά μεταξφ τουσ. Υπάρχει ζνα βαςικό αγακό και ζνα 

δευτερεφον, όπου θ αγορά του βαςικοφ αγακοφ απαιτείται για τθν αγορά του 

δευτερεφοντοσ αλλά το αντίςτροφο δεν ιςχφει. 

 Οι παραπάνω τακτικζσ (versioning, bundling, add-on) πζρα από τισ αεροπορικζσ 

εταιρείεσ, ακολουκικθκαν και από άλλουσ κλάδουσ , όπωσ είναι για παράδειγμα θ 

επιλογι δωματίων ξενοδοχείων με δυνατότθτα χριςθσ ιντερνζτ ι όχι, θ προςφορά 

μενοφ ςτα εςτιατόρια όπου κάκε μενοφ περιλαμβάνει διαφορετικά είδθ πιάτων, 

κακϊσ επίςθσ και θ αγορά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν με ενςωματωμζνα λογιςμικά 

ι όχι κ.α.. 

Είτε χρθςιμοποιθκεί θ ςτρατθγικι του versioning, είτε του bundling, είτε των add-on 

ζχουμε διάκριςθ τιμϊν δευτζρου βακμοφ. Στθν πραγματικότθτα ζχουμε ζναν 

μονοπωλθτι που προςφζρει πολλά προϊόντα (multi - product monopoly), 

διαφορετικισ ποιότθτασ το κακζνα χρεϊνοντασ διαφορετικζσ τιμζσ ςε κάκε προϊόν. 

Το πόςα προϊόντα διαφορετικισ ποιότθτασ κα ειςαχκοφν ςτθν αγορά από το 

μονοπωλθτι εξαρτάται από το εφροσ τθσ προκυμίασ πλθρωμισ των καταναλωτϊν. 

Ζτςι ο μονοπωλθτισ είτε επιλζγει να προςφζρει ζνα προϊόν υψθλισ ποιότθτασ, είτε 

βρίςκει επικερδζσ να διαχωρίςει τθν αγορά πουλϊντασ πολλά διαφορετικά 

προϊόντα με βάςθ τθν ποιότθτα, Gabszewicz et al (1986). Σφμφωνα με τουσ 



ΔΠΜΣ ςτην Οικονομικό Επιςτόμη - Καραφυλλύδου Μαρύνα 10 

παραπάνω υπάρχει ζνα εφροσ ειςοδιματοσ αναφοράσ (critical), όπου αν το εφροσ 

ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν είναι μικρότερο από το critical, είναι βζλτιςτο να 

προςφζρεται μόνο θ υψθλι ποιότθτα, ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ ο μονοπωλθτισ 

βρίςκει πιο κερδοφόρο να προςφζρει όςο περιςςότερουσ τφπουσ προϊόντων 

μπορεί. Με άλλα λόγια όταν οι προτιμιςεισ των καταναλωτϊν είναι ςχεδόν ίδιεσ 

προςφζρεται θ υψθλότερθ ποιότθτα, διαφορετικά επειδι το πλεόναςμα που 

απολαμβάνουν οι καταναλωτζσ με τθν υψθλι προκυμία πλθρωμισ γίνεται 

μεγαλφτερο δίνει ςτο μονοπωλθτι το κίνθτρο να κζλει να το αποςπάςει, 

εφαρμόηοντασ πολιτικι διάκριςθσ τιμϊν δευτζρου βακμοφ. 

Στθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα αςχολθκοφμε με τον κλάδο των αερομεταφορϊν και 

πιο ςυγκεκριμζνα με τθν κερδοφορία των επιχειριςεων από τθν ειςαγωγι δφο 

τφπων προϊόντων (υψθλισ και χαμθλισ ποιότθτασ)12, βαςιηόμενοι ςτθν περίπτωςθ 

των αποςκευϊν. Υποκζτουμε ότι μια αεροπορικι εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε 

ζναν μονοπωλιακό κλάδο όπου αρχικά προςφζρει ζναν τφπο προϊόντοσ υψθλισ 

ποιότθτασ (ειςιτιρια με δυνατότθτα μεταφοράσ αποςκευισ) και ζπειτα ειςαγάγει 

ζνα δεφτερο τφπο προϊόντοσ χαμθλισ ποιότθτασ (μόνο ειςιτιριο). Η επιχείρθςθ δεν 

γνωρίηει τθν προκυμία πλθρωμισ του κάκε καταναλωτι αλλά γνωρίηει τθν 

κατανομι τθσ, ζτςι μζςω του versioning επιδιϊκει να ωκιςει τουσ καταναλωτζσ 

ςτθν επιλογι του τφπου προϊόντοσ που τουσ ταιριάηει. Σε αντίκεςθ με τισ 

προθγοφμενεσ ζρευνεσ πάνω ςτο versioning εδϊ κάνουμε τθν υπόκεςθ ότι κάποιοι 

καταναλωτζσ δεν επικυμοφν να ζχουν αποςκευι μαηί τουσ, επομζνωσ θ χριςθ τθσ 

αποςκευισ (θ φπαρξθ δθλαδι του προϊόντοσ υψθλισ ποιότθτασ) δεν αυξάνει κατά 

πολφ (ίςωσ και κακόλου) τθν προκυμία πλθρωμισ τουσ13. Το κίνθτρο μασ για τθν 

υπόκεςθ αυτι, ιταν ζνασ διαχωριςμόσ που κάναμε ςτουσ επιβάτεσ. Διαχωρίςαμε 

τουσ καταναλωτζσ ςε αυτοφσ που ταξιδεφουν για επαγγελματικοφσ λόγουσ 

(business) όπου τα ταξίδια τουσ είναι ςφντομθσ διάρκειασ και καλφπτονται από τθ 

χριςθ τθσ χειραποςκευισ και ςε αυτοφσ που κάνουν ταξίδια αναψυχισ (leisure), 

ςυνικωσ μεγάλθσ διάρκειασ όπου απαιτείται θ χριςθ τθσ αποςκευισ. 

Μζςω του κεωρθτικοφ μοντζλου που αναπτφξαμε επιδιϊκουμε να κατανοιςουμε τι 

είδουσ αλλαγι ςυνκθκϊν οδιγθςε ςτθ μετάβαςθ από τισ αμιγϊσ ςυνδεδεμζνεσ 

πωλιςεισ (pb) ςτισ μικτζσ πωλιςεισ (mb), δθλαδι γιατί ενϊ θ πολιτικι των pb 

μπορεί να ιταν αρχικά ελκυςτικι για τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ, ςτθ ςυνζχεια 

προτίμθςαν τθν πολιτικι mb. 

Στθν ενότθτα που ακολουκεί κάνουμε μια αναδρομι ςτθν υπάρχουςα 

βιβλιογραφία. Ζπειτα παρουςιάηουμε τθ φόρμουλα του κεωρθτικοφ μοντζλου και 

κάνουμε μια αρικμθτικι προςζγγιςθ αυτοφ, όπωσ επίςθσ εξετάηουμε τθ 

ςυμπεριφορά του από μεταβολζσ ςε κάποιεσ από τισ βαςικζσ μεταβλθτζσ του. Στθ 

ςυνζχεια αναλφουμε τα αποτελζςματα και τζλοσ παρακζτουμε τα ςυμπεράςματα 

ςτα οποία καταλιξαμε. 
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Υπϊρχουςα Βιβλιογραφύα  

Η βιβλιογραφία που ςχετίηεται με τισ ςυνδεδεμζνεσ πωλιςεισ (bundling) είναι 

πλοφςια και ζχει αρκετά χρόνια που προςελκφει το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν. Ζνα 

από τα πρϊτα άρκρα που αςχολικθκε με το bundling είναι αυτό του Stigler G. το 

1963, όπου εξθγεί το commodity bundling ωσ ζνα είδοσ διάκριςθσ τιμϊν. Η 

κερδοφορία του προζρχεται από τθν ικανότθτα να ταξινομεί τουσ καταναλωτζσ ςε 

ομάδεσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά και ζτςι να τουσ αποςπά μεγάλο μζροσ από 

το πλεόναςμα τουσ. Από τότε ζχουν γραφτεί πολλά άρκρα που προςπακοφν να 

κατανοιςουν και να περιγράψουν τθ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι από διάφορεσ 

πτυχζσ όπωσ είναι: ποια είναι θ βζλτιςτθ ςτρατθγικι ςυνδεδεμζνων πωλιςεων, θ 

κερδοφορία των επιχειριςεων από τθν υιοκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ, θ 

αποτίμθςθ του πακζτου προϊόντων (bundle) από τουσ καταναλωτζσ ανάλογα με τα 

προϊόντα που ςυμμετζχουν ςε αυτό, όπωσ ακόμα και το κατά πόςο νόμιμεσ είναι οι 

ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και διάφορα αλλά.  

Οι οικονομολόγοι εςτίαςαν κυρίωσ τθν προςοχι τουσ ςτο ποια ςτρατθγικι 

ςυνδεδεμζνων πωλιςεων είναι θ καλφτερθ ςτθν περίπτωςθ του μονοπωλίου και 

ςτισ ςυνζπειεσ που κα ζχει ςτθν κοινωνικι ευθμερία (τόςο των επιχειριςεων όςο 

και των καταναλωτϊν). Εξζταςαν ποια ςτρατθγικι κυριαρχεί λαμβάνοντασ υπόψθ 

τουσ διάφορουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ. Ζνασ από τουσ κφριουσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηει τθν επιλογι τθσ άριςτθσ πολιτικισ 

είναι θ κατανομι των ελάχιςτων τιμϊν που είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν οι 

καταναλωτζσ για τα διάφορα αγακά και το πωσ διαμορφϊνεται θ προκυμία 

πλθρωμισ των καταναλωτϊν για το πακζτο ανάλογα με τα προϊόντα που 

ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτό. Η ετερογζνεια μεταξφ των ελάχιςτων τιμϊν που είναι 

πρόκυμοι να πλθρϊςουν οι καταναλωτζσ για τθν απόκτθςθ των αγακϊν, όπωσ 

επίςθσ και το κόςτοσ παραγωγισ του κάκε αγακοφ, παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο 

ςτον προςδιοριςμό τθσ βζλτιςτθσ ςτρατθγικισ. 

Οι Adams και Yellen ςε άρκρο τουσ το 1976 εξετάηουν ςτα πλαίςια του commodity 

bundling τισ αποφάςεισ όπου παίρνει ζνασ μονοπωλθτισ για το ποια τιμολογιακι 

ςτρατθγικι κα ακολουκιςει (pure/mixed bundling ι χρζωςθ τθσ μονοπωλιακισ 

τιμισ). Υποςτιριξαν ότι θ κερδοφορία των επιχειριςεων ανάλογα με τθ ςτρατθγικι 

που επζλεγαν εξαρτιόταν από τθν κατανομι των ελάχιςτων τιμϊν πλθρωμισ των 

καταναλωτϊν και το κόςτοσ προςφοράσ των προϊόντων. Ζτςι ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ το mixed bundling ιταν θ κυρίαρχθ ςτρατθγικι και ςε κάποιεσ άλλεσ θ 

χρζωςθ τθσ μονοπωλιακισ τιμισ. Στο ίδιο άρκρο εξετάηεται επίςθσ και θ κοινωνικι 

ευθμερία των ςυνδεδεμζνων πωλιςεων ςε ςφγκριςθ με τθν περίπτωςθ του 

μονοπωλίου και του τζλειου ανταγωνιςμοφ. Το ςυμπζραςμα ςτο οποίο κατζλθξαν 

είναι ότι ςτθν περίπτωςθ του commodity bundling ζχουμε απϊλεια κοινωνικισ 
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ευθμερίασ ςε ςχζςθ με τον τζλειο ανταγωνιςμό, όπωσ επίςθσ ότι θ απαγόρευςθ των 

ςυνδεδεμζνων πωλιςεων και θ χρζωςθ των μονοπωλιακϊν τιμϊν, χωρίσ περαιτζρω 

ρυκμίςεισ, φζρνει τθν κοινωνία ςε χειρότερθ κατάςταςθ. 

Στο ίδιο άρκρο γίνεται λόγοσ για το πωσ το commodity bundling μπορεί να 

ερμθνεφςει τθν φπαρξθ αυτοκινιτων πολυτελείασ ταυτόχρονα με τθν φπαρξθ 

απλϊν αυτοκινιτων (τθν φπαρξθ δθλαδι δυο τφπων προϊόντων με διαφορετικι 

ποιότθτα, ζνα υψθλισ και ζνα χαμθλισ). Εξθγοφν ότι θ ανάγκθ για μετακίνθςθ και θ 

ανάγκθ για μετακίνθςθ με πολυτζλεια μποροφν να κεωρθκοφν ωσ ςυμπλθρωματικά 

ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο. Το βαςικό αυτοκίνθτο καλφπτει τθν ανάγκθ των 

ανκρϊπων για μεταφορά και το πολυτελζσ αυτοκίνθτο καλφπτει τθν ανάγκθ για 

μεταφορά με πολυτζλεια, όπωσ είναι φανερό θ ανάγκθ για πρόςκετθ πολυτζλεια 

ςτθ μεταφορά δεν ζχει νόθμα αν δεν αγοραςτεί πρϊτα το αγακό που καλφπτει τθν 

ανάγκθ για μεταφορά. Ο μονοπωλθτισ είτε προςφζρει μόνο το βαςικό αυτοκίνθτο 

(προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ), είτε μόνο το πολυτελζσ αυτοκίνθτο (προϊόν υψθλισ 

ποιότθτασ), είτε και τουσ δυο τφπουσ αυτοκινιτων (θ τελευταία ςτρατθγικι είναι 

ίδια με τθν mixed bundling ςτρατθγικι). Αποδεικνφουν ότι εάν υπάρχει τουλάχιςτον 

ζνασ καταναλωτισ με προκυμία πλθρωμισ που ξεπερνά το κόςτοσ παραγωγισ των 

πολυτελϊν αυτοκινιτων τότε είναι προτιμότερο ο μονοπωλθτισ να ειςάγει δφο 

τφπουσ προϊόντων (mixed commodity bundling). 

Το πλεονζκτθμα του pure bundling είναι ότι μειϊνει τθν ετερογζνεια που υπάρχει 

ςτισ επιλογζσ των καταναλωτϊν, από τθν άλλθ πλευρά ςτθν περίπτωςθ του 

unbundling υπάρχει θ δυνατότθτα να αποςπάται θ υψθλότερθ τιμι για το αγακό 

που ενδιαφζρει περιςςότερο τον κάκε καταναλωτι, επειδι κάποιοι καταναλωτζσ 

μπορεί να είναι τελείωσ αδιάφοροι για κάποια προϊόντα. Τζλοσ το mixed bundling 

ζχει το πλεονζκτθμα ότι μπορεί να ςυνδυάςει τισ δυο παραπάνω ςτρατθγικζσ, 

πουλϊντασ το πακζτο των προϊόντων ςτουσ καταναλωτζσ με ςχετικά μικρι 

ετερογζνεια ςτθν προκυμία πλθρωμισ για τα αγακά που ςυμμετζχουν ςτο πακζτο, 

και ςτουσ υπόλοιπουσ, που ζχουν μεγάλθ προκυμία πλθρωμισ για ζνα μόνο 

ςυγκεκριμζνο προϊόν του πακζτου, το κάκε προϊόν χωριςτά. Ο Schmalensee το 1984 

εξετάηοντασ τισ παραπάνω υποκζςεισ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι το mixed 

bundling είναι θ κυρίαρχθ ςτρατθγικι αν οι καταναλωτζσ ζχουν πολφ ετερογενείσ 

προτιμιςεισ. Ππωσ εξθγιςαμε παραπάνω ςυνδυάηει τα πλεονεκτιματα των άλλων 

δυο ςτρατθγικϊν και δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μονοπωλθτι να μειϊνει τθν 

ετερογζνεια που υπάρχει ςτισ προτιμιςεισ μεταξφ των καταναλωτϊν που ζχουν 

υψθλι προκυμία πλθρωμισ και για τα δφο αγακά, ενϊ ταυτόχρονα χρεϊνει υψθλζσ 

τιμζσ ςε αυτοφσ που ζχουν υψθλι προκυμία πλθρωμισ για ζνα μόνο αγακό. 

Οι Fruchter, Gerstner και Dobson (2011) ειςάγουν τθν ζννοια των add-on (φπαρξθ 

ενόσ βαςικοφ αγακοφ που απαιτείται για τθ χριςθ του ςυμπλθρωματικοφ, για 

παράδειγμα θ χριςθ του διαδικτφου από τουσ καταναλωτζσ απαιτεί πρϊτα τθν 
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αγορά μιασ ςυςκευισ π.χ. θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ που να μπορεί να ςυνδεκεί 

ςτο ίντερνετ), ανζπτυξαν ζνα μοντζλο για να εξετάςουν πότε το ςυμπλθρωματικό 

αγακό κα πρζπει να χρεϊνεται και πότε να παρζχεται δωρεάν ςε ςυνκικεσ 

μονοπωλίου. Χωρίηουν τουσ καταναλωτζσ ςε δυο κατθγορίεσ ανάλογα με τθν 

προκυμία πλθρωμισ για το βαςικό αγακό (υψθλι και χαμθλι), όπου οι 

καταναλωτζσ από κάκε κατθγορία μπορεί να ζχουν μια προκυμία πλθρωμισ για το 

ςυμπλθρωματικό που μπορεί να είναι είτε υψθλι είτε χαμθλι (δεν είναι 

απαραίτθτο αυτοί με τθν υψθλι προκυμία πλθρωμισ για το βαςικό αγακό να είναι 

αυτοί που κα ζχουν υψθλι προκυμία πλθρωμισ και για το ςυμπλθρωματικό). Τα 

αποτελζςματα που παίρνουν εξαρτϊνται από τθν κατανομι τθσ προκυμίασ 

πλθρωμισ των καταναλωτϊν για το βαςικό αγακό και για το ςυμπλθρωματικό. 

Καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ δωρεάν παροχι του, είναι προτιμότερθ αν θ μια 

κατθγορία καταναλωτϊν ζχει υψθλι προκυμία πλθρωμισ για το ςυμπλθρωματικό 

αγακό και ςχετικά μικρι προκυμία πλθρωμισ για το βαςικό αγακό, ενϊ θ άλλθ 

κατθγορία ζχει υψθλότερθ προκυμία πλθρωμισ για το βαςικό αγακό αλλά δεν 

ενδιαφζρεται κακόλου για τθν αγορά του ςυμπλθρωματικοφ αγακοφ.  

Μετζπειτα οι Brueckner, Lee, Picard και Singer (2015) εξετάηουν τόςο κεωρθτικά 

όςο και εμπειρικά τθν περίπτωςθ των ςυνδεδεμζνων πωλιςεων ςτθν περίπτωςθ 

του μονοπωλίου. Ριο ςυγκεκριμζνα εξετάηουν τθ ςφνδεςθ που υπάρχει μεταξφ τθσ 

ξεχωριςτισ χρζωςθσ για τισ αποςκευζσ με τθν τιμι του βαςικοφ αεροπορικοφ 

ειςιτθρίου. Σφμφωνα με τθν μελζτθ τουσ επιβεβαιϊνεται θ κεωρία που κζλει να 

μειϊνεται θ τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου μετά από τθν ειςαγωγι τθσ ξεχωριςτισ 

χρζωςθσ των αποςκευϊν, αλλά θ πορεία τθσ τιμισ του βαςικοφ ειςιτθρίου με τθν 

προςκικθ τθσ χρζωςθσ τθσ αποςκευισ δεν είναι ξεκάκαρθ (μπορεί να είναι είτε 

μεγαλφτερθ είτε μικρότερθ από τθν τιμι που πλιρωναν οι καταναλωτζσ πριν τον 

διαχωριςμό) και φαίνεται να εξαρτάται από το ςχιμα τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ των 

καταναλωτϊν. Επίςθσ κάνουν λόγω για τθν κοινωνικι ευθμερία των καταναλωτϊν 

μετά τθν επιβολι τθσ mixed bundling πολιτικισ. Καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ 

ευθμερία των επιβατϊν που αγοράηουν μόνο το ειςιτιριο αυξάνεται, ενϊ θ 

ευθμερία των καταναλωτϊν που αγοράηουν το ειςιτιριο μαηί με τθν αποςκευι 

εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ τθσ ηιτθςθσ. 

Πλεσ οι παραπάνω ζρευνεσ κεϊρθςαν ωσ δεδομζνθ τθν μετάβαςθ από τισ αμιγϊσ 

ςυνδεδεμζνεσ πωλιςεισ (pb) ςτισ μικτζσ πωλιςεισ (mb), χωρίσ να εξετάηουν το 

ενδεχόμενο να μθν είναι εφικτι θ φπαρξθ τουσ. Είναι λογικό ότι όταν ειςάγονται 

περιςςότεροι τουσ ενόσ τφπου προϊόντων ςτθν αγορά, τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ να 

είναι μεγαλφτερα κακϊσ υπάρχει μεγαλφτερθ ευελιξία ςτθν τιμολογιακι πολιτικι 

των επιχειριςεων. Για το λόγο αυτό όλεσ οι παλαιότερεσ ζρευνεσ υποδεικνφουν τθν 

υπεροχι των μικτϊν πωλιςεων. Με βάςθ τθν δεδομζνθ αλλαγι ςτθν τιμολογιακι 

πολιτικι εξετάηουν τισ ςυνζπειεσ που κα υπάρξουν ςτα κζρδθ των επιχειριςεων και 

τθν κοινωνικι ευθμερία. Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα εξεταςτεί θ δυνατότθτα 
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φπαρξθσ των δυο παραπάνω ςτρατθγικϊν και πωσ επθρεάηεται θ φπαρξθ τουσ από 

τουσ διάφορουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ. Εφόςον ζχουμε τισ προχποκζςεισ 

κάτω από τισ οποίεσ ιςχφουν και οι δυο ςτρατθγικζσ (pb / mb) εξετάηουμε πωσ οι 

μεταβολζσ ςτουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ επθρεάηουν τθν φπαρξθ των 

ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα εξετάηουμε πωσ οι μεταβολζσ ςτουσ 

προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ ζκαναν δυνατι τθν φπαρξθ τθσ ςτρατθγικισ των 

μικτϊν πωλιςεων (mb). 
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Παρουςύαςη Μοντϋλου 

Ππωσ αναφζρουμε παραπάνω θ αεροπορικι εταιρεία που εξετάηουμε 

δραςτθριοποιείται ςε ζναν μονοπωλιακό κλάδο και προςφζρει ςτουσ καταναλωτζσ  

ζνα ςφνκετο προϊόν που περιλαμβάνει το ειςιτιριο (βαςικό προϊόν) και τθν 

αποςκευι ςε μια ενιαία τιμι, είτε ωσ μοναδικι επιλογι, είτε ωσ εναλλακτικι τθσ 

αγοράσ μόνο του βαςικοφ προϊόντοσ.  

Ζχουμε υποκζςει ότι θ επιχείρθςθ δεν γνωρίηει τθν ατομικι προκυμία πλθρωμισ 

των καταναλωτϊν για το κάκε προϊόν αλλά γνωρίηει τθν κατανομι τθσ. Η προκυμία 

πλθρωμισ μόνο για το βαςικό αγακό (χαμθλι ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ) 

είναι κ όπου κατανζμεται ομοιόμορφα ςτο διάςτθμα *0,1], και θ προκυμία 

πλθρωμισ για το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ (που περιλαμβάνει ειςιτιριο και 

αποςκευι) είναι: 

𝛾 = 𝜑 + 𝜃 , 

όπου κ είναι θ προκυμία πλθρωμισ για το ειςιτιριο και φ είναι θ προκυμία 

πλθρωμισ για τθν αποςκευι. Οι καταναλωτζσ με προκυμία πλθρωμισ κ κοντά ςτο 0 

ζχουν μικρι προτίμθςθ για το ειςιτιριο και είναι πρόκυμοι να πλθρϊςουν ζνα 

μικρό ποςό ι και κακόλου για αυτό. Σε αντίκεςθ με αυτοφσ που ζχουν προκυμία 

πλθρωμισ κ κοντά ςτο 1, που είναι οι καταναλωτζσ που επικυμοφν πολφ τθν αγορά 

του ειςιτθρίου. 

Σφμφωνα με το διαχωριςμό που ζχουμε κάνει ςτουσ καταναλωτζσ (leisure - 

business) είναι κάποιοι οι οποίοι ζχουν χαμθλι προκυμία πλθρωμισ για τθν 

αποςκευι, επομζνωσ θ μεταβολι ςτθν προκυμία πλθρωμισ τουσ όταν ςτο προϊόν 

χαμθλισ ποιότθτασ (μόνο ειςιτιριο) προςτεκεί θ αποςκευι (ζχουμε δθλαδι το 

προϊόν υψθλισ ποιότθτασ), είναι μικρότερθ από αυτι των καταναλωτϊν με υψθλι 

προκυμία πλθρωμισ για τθν αποςκευι. 

 

χήμα 1: Μεταβολή ςτην προθυμία πληρωμήσ των καταναλωτϊν.  
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Στο παραπάνω ςχιμα μποροφμε να δοφμε τθ μεταβολι τθσ προκυμίασ πλθρωμισ 

των καταναλωτϊν (θ μεταβολι τθσ προκυμίασ πλθρωμισ των καταναλωτϊν ιςοφται 

με τθν τιμι του φ), αν μαηί με το ειςιτιριο είχαν τθ δυνατότθτα να αγοράςουν και 

τθν αποςκευι. Ππου D είναι θ ηιτθςθ των καταναλωτϊν για το ειςιτιριο και όπου 

D' είναι θ ηιτθςθ των καταναλωτϊν για το ειςιτιριο μαηί με τθν αποςκευι. Οι 

καταναλωτζσ με υψθλι προκυμία πλθρωμισ για το ειςιτιριο (θ τιμι του κ είναι 

κοντά ςτο 1), ζχουν μικρότερθ μεταβολι ςτθν προκυμία πλθρωμισ τουσ όταν ςτο 

αγακό χαμθλισ ποιότθτασ προςτεκεί θ αποςκευι (μικρι τιμι του φ), ςε ςχζςθ με 

αυτοφσ με τθ χαμθλι προκυμία πλθρωμισ για το ειςιτιριο (υψθλι τιμι του φ). 

Είναι προφανζσ ότι υπάρχει αντίςτροφθ ςχζςθ μεταξφ του κ και του φ, όταν 

αυξάνεται θ τιμι του κ μειϊνεται θ τιμι του φ. 

 Ορίηουμε τθν προκυμία πλθρωμισ για τθν αποςκευι (φ) ίςθ με: 

𝜑 =
𝜃

2
− 𝜓𝜃 + 𝑘 . 

Για ψ=0 θ προκυμία πλθρωμισ τθσ αποςκευισ γίνεται: 

𝜑 =
𝜃

2
+ 𝑘 , 

δθλαδι αυτοί με υψθλό κ ζχουν και υψθλι προκυμία πλθρωμισ για τθν αποςκευι 

(υψθλι τιμι φ). 

Για ψ=1/2 θ προκυμία πλθρωμισ τθσ αποςκευισ γίνεται: 

𝜑 = 𝑘 , 

το οποίο ςθμαίνει ότι θ προκυμία πλθρωμισ για το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ 

μεταβάλλεται κατά τον ίδιο ποςό για όλουσ τουσ καταναλωτζσ. 

Στθ ςυνζχεια τθσ ανάλυςθσ υποκζτουμε ότι το ψ=1 και θ προκυμία πλθρωμισ είναι 

τθσ μορφισ: 

𝜑 = −
𝜃

2
+ 𝑘 . 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ βλζπουμε ότι κακϊσ αυξάνεται το κ μειϊνεται το φ, 

επομζνωσ οι καταναλωτζσ με υψθλι προκυμία πλθρωμισ για το ειςιτιριο ζχουν 

χαμθλι προκυμία πλθρωμισ για τθν αποςκευι. Ζτςι θ τιμι τθσ παραμζτρου ψ να 

είναι ίςθ με τθ μονάδα (ψ=1) είναι θ κατάλλθλθ για να περιγράψουμε τθν προκυμία 

πλθρωμισ για τθν αποςκευι ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο, γιατί επιβεβαιϊνει τθν 
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υπόκεςθ μασ ότι οι καταναλωτζσ με υψθλι προκυμία πλθρωμισ για το ειςιτιριο 

είναι λιγότερο πρόκυμοι να αγοράςουν τθν αποςκευι. 

Επίςθσ υποκζτουμε ότι το φ δεν μπορεί να είναι αρνθτικό, 𝜑 ≥ 0 , διότι θ χριςθ 

τθσ αποςκευισ δεν μειϊνει τθν χρθςιμότθτα κάποιου καταναλωτι (όπωσ είναι 

φανερό, θ χριςθ τθσ αποςκευισ δεν βλάπτει τουσ καταναλωτζσ) απλά κάποιοι 

καταναλωτζσ επικυμοφν λιγότερο από κάποιουσ άλλουσ να ζχουν μαηί τουσ ςτο 

ταξίδι αποςκευι. Για να ιςχφει θ παραπάνω υπόκεςθ κα πρζπει το k να παίρνει 

τιμζσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ με το 1/2, 𝑘 ≥ 1/2, διαφορετικά όταν το κ είναι ίςο με 1 

θ τιμι του φ γίνεται αρνθτικι. Για φ=0 οι καταναλωτζσ δεν ζχουν καμιά μεταβολι 

ςτθν προκυμία πλθρωμισ τουσ. Στθν περίπτωςθ όπου το k ιςοφται με 1/2 οι 

καταναλωτζσ με κ=1 ζχουν μθδενικι προκυμία πλθρωμισ για τθν αποςκευι (φ = 0).  

Τζλοσ υποκζτουμε ότι το k ιςοφται με: 

𝑘 =
2 + 2𝜃 − 𝑥𝜃

2𝑥
 . 

Ππωσ αναφζραμε παραπάνω το k παίρνει τιμζσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ με το 1/2 , για 

να ιςχφει αυτό, ςφμφωνα με τθν παραπάνω εξίςωςθ κα πρζπει να ιςχφει ότι το κ 

παίρνει τιμζσ μεγαλφτερεσ του μθδενόσ (το ζχουμε ιδθ υποκζςει παραπάνω), όπωσ 

επίςθσ ότι οι τιμζσ του x κυμαίνονται μεταξφ 0 και 2. 

𝜃 > 0 𝜅𝛼𝜄 0 < 𝑥 ≤ 2 .  

Στθ ςυνζχεια παίρνουμε τισ ςυναρτιςεισ χρθςιμότθτασ των καταναλωτϊν και 

βρίςκουμε τουσ αδιάφορουσ καταναλωτζσ για τθν αγορά των προϊόντων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα θ ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ των καταναλωτϊν από τθν αγορά του 

προϊόντοσ χαμθλισ ποιότθτασ είναι: 

𝑈1  =  𝑢1    𝜃 − 𝑝1    ,    

όπου u1 είναι μια μεταβλθτι που περιγράφει το προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ, κ όπωσ 

ζχουμε ιδθ αναφζρει είναι θ προκυμία πλθρωμισ για το ειςιτιριο και p1 είναι θ 

τιμι που επιλζγει ο μονοπωλθτισ να προςφζρει το προϊόν του.   

Η ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ για το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ είναι: 

𝑈2  =  𝑧  𝑢1      𝛾 − 𝑝2    , 𝛾 =  
𝜃

2
 +  𝑘 ,     

όπου z είναι ζνασ παράγοντασ που διαφοροποιεί το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ από 

το προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ και p2 είναι θ τιμι που πωλείται το ςυγκεκριμζνο 

προϊόν ςτθν αγορά.  
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Επίςθσ κζτουμε μια χρθςιμότθτα επιφφλαξθσ (reservation utility) όπου είναι θ 

χρθςιμότθτα των καταναλωτϊν αν δεν αγοράςουν κανζνα από τα δυο προϊόντα που 

προςφζρονται: 

𝑈0  =  𝜁 𝑢1  ,    

όπου η είναι ζνασ παράγοντασ που κακορίηει τθ διαφορά ςτθ χρθςιμότθτα των 

καταναλωτϊν από τθν αγορά του προϊόντοσ και από τθν επιλογι τουσ να μθν 

αγοράςουν. 

Από τισ παραπάνω ςυναρτιςεισ χρθςιμότθτασ των καταναλωτϊν παίρνουμε τουσ 

αδιάφορουσ καταναλωτζσ, και τουσ χρθςιμοποιοφμε για να βροφμε τθ ςυνάρτθςθ 

ηιτθςθσ και εν ςυνεχεία τθ ςυνάρτθςθ κερδϊν του μονοπωλθτι. Από τθν εξίςωςθ 

τθσ ςυνάρτθςθσ χρθςιμότθτασ από τθν αγορά προϊόντοσ υψθλισ ποιότθτασ (U2) με 

αυτι του προϊόντοσ χαμθλισ ποιότθτασ (U1), παίρνουμε τον καταναλωτι που είναι 

αδιάφοροσ μεταξφ τθσ αγοράσ αυτϊν των δφο προϊόντων (κ12). 

𝜃12  =  
𝑝1  𝑥 +  𝑧 −  𝑝2  𝑥 𝑧

𝑥 −  𝑧
 . 

Από τθν εξίςωςθ τθσ ςυνάρτθςθσ χρθςιμότθτασ από τθν αγορά του προϊόντοσ 

υψθλισ ποιότθτασ (U2), με τθ χρθςιμότθτα που κα ζχει ο καταναλωτισ αν απζχει 

από τθν αγορά κάποιου προϊόντοσ (U0), παίρνουμε τον αδιάφορο καταναλωτι 

μεταξφ μθ αγοράσ και αγοράσ προϊόντοσ υψθλισ ποιότθτασ (κ20). 

𝜃20  =  −1 +  𝑝2  𝑥 +  
𝑥 𝜁

𝑧
 . 

Επίςθσ υποκζτουμε ότι θ παραγωγι των δφο προϊόντων ζχει κάποιο κόςτοσ για το 

μονοπωλθτι. Το κόςτοσ προςφοράσ του προϊόντοσ χαμθλισ ποιότθτασ (μόνο 

ειςιτιριο) είναι  𝑐𝑇  , και το κόςτοσ προςφοράσ του προϊόντοσ υψθλισ ποιότθτασ 

(ειςιτιριο μαηί με αποςκευι) είναι  1 + 𝑏 𝑐𝑇  .  Επομζνωσ, θ παράμετροσ b 

αντιπροςωπεφει το κόςτοσ μεταφοράσ μιασ αποςκευισ ωσ ποςοςτό του κόςτουσ 

μεταφοράσ ενόσ επιβάτθ.  

Στθ ςυνζχεια ελζγχουμε τα κζρδθ του μονοπωλίου για τθν ομοιόμορφθ κατανομι 

που ζχουμε υποκζςει ςτθν προκυμία πλθρωμισ των καταναλωτϊν. Με βάςθ τθν 

ομοιόμορφθ κατανομι που υποκζςαμε, εξετάηουμε τισ δφο περιπτϊςεισ που 

προκφπτουν, ανάλογα με τθν επιλογι που κάνει ο μονοπωλθτισ ωσ προσ το πόςουσ 

τφπουσ προϊόντων κα ειςαγάγει ςτθν αγορά.   
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Ομοιόμορφη κατανομή 
 

 

χήμα 2: Κατανομή των αδιάφορων καταναλωτϊν για ομοιόμορφη κατανομή ςτην 
περίπτωςη που προςφζρεται ζνα προϊόν. 

Στο παραπάνω ςχιμα βλζπουμε πωσ κατανζμονται οι καταναλωτζσ ςτθν περίπτωςθ 

όπου προςφζρεται ζνα προϊόν, υψθλισ ποιότθτασ για τθν ομοιόμορφθ κατανομι. 

Ππωσ φαίνεται οι καταναλωτζσ χωρίηονται ςε δυο ομάδεσ, αυτοί που κα 

αγοράςουν το προϊόν (περιοχι Ε2) και ςε αυτοφσ που δεν κα αγοράςουν (περιοχι 

Ε0). Στο ςχιμα που ακολουκεί βλζπουμε τθν κατανομι των καταναλωτϊν όταν 

προςφζρονται δφο προϊόντα (υψθλισ και χαμθλισ ποιότθτασ) και πάλι για τθν 

ομοιόμορφθ κατανομι. Η διαφορά με το παραπάνω ςχιμα είναι ότι οι 

καταναλωτζσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ, χωρίηονται ςε 3 ομάδεσ. Σε αυτοφσ που δεν 

αγοράηουν κακόλου (περιοχι Ε0), ςε αυτοφσ που αγοράηουν το προϊόν υψθλισ 

ποιότθτασ (περιοχι Ε2) και ςε αυτοφσ που αγοράηουν το προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ 

(περιοχι Ε1). 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, αντίκετα από τα τυπικά μοντζλα κάκετθσ διαφοροποίθςθσ 

όπου θ υψθλι ποιότθτα αγοράηεται από τουσ καταναλωτζσ που ζχουν υψθλι 

προκυμία πλθρωμισ για το αγακό, ςτο παρόν υπόδειγμα οι αγοραςτζσ τησ υψηλήσ 

ποιότητασ βρίςκονται ςτο μεςαίο τμήμα του φάςματοσ τησ προθυμίασ πληρωμήσ 

(θ).   



ΔΠΜΣ ςτην Οικονομικό Επιςτόμη - Καραφυλλύδου Μαρύνα 20 

 

χήμα 3: Κατανομή των αδιάφορων καταναλωτϊν για ομοιόμορφη κατανομή ςτην 
περίπτωςη που προςφζρονται δφο προϊόντα. 
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Συναρτόςεισ Κερδών 
Μονοπωλύου 

Εφόςον ζχουμε εκτιμιςει τουσ αδιάφορουσ καταναλωτζσ από τισ ςυναρτιςεισ 

χρθςιμότθτασ, μποροφμε να προχωριςουμε ςτθν εκτίμθςθ των κερδϊν του 

μονοπωλίου. Τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ εξαρτϊνται από τθ μορφι τθσ κατανομι τθσ 

προκυμίασ πλθρωμισ των καταναλωτϊν. Ππωσ είδαμε ςτα παραπάνω ςχιματα οι 

καταναλωτζσ διαχωρίηονται ςε ομάδεσ ανάλογα με τθν επιλογι που κάνουν 

ανάμεςα ςτο αν κα αγοράςουν κάποιο προϊόν, και αν τελικά αγοράςουν, ποιο από 

τα δφο προϊόντα κα επιλζξουν. 

1η Περίπτωςη - Προςφορά μιασ ποιότητασ 
 

Οι αμιγϊσ ςυνδεδεμζνεσ πωλιςεισ είναι θ ςτρατθγικι που ακολουκοφςαν αρχικά οι 

αεροπορικζσ εταιρείεσ, προςφζροντασ μόνο ζνα προϊόν υψθλισ ποιότθτασ 

(ειςιτιριο μαηί με αποςκευι) χρεϊνοντασ μια ενιαία τιμι. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

ςυνάρτθςθ κερδϊν του μονοπωλίου για τθν ομοιόμορφθ κατανομι που ζχουμε 

υποκζςει είναι:   

 

𝛱 =    1 − 𝜃20      𝑝2 −    1 +  𝑏   𝑐𝑇    .  

 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ τα κζρδθ του μονοπωλθτι προζρχονται μόνο από τθν 

πϊλθςθ του προϊόντοσ υψθλισ ποιότθτασ. Με τθν αντικατάςταςθ των εξιςϊςεων 

των μεταβλθτϊν που υποκζςαμε παραπάνω θ ςυνάρτθςθ των κερδϊν γίνεται:  

 

𝛱 =  
  𝑐𝑇  + 𝑏  𝑐𝑇  − 𝑝2        −2 + 𝑝2  𝑥    𝑧+𝑥  𝜁   

𝑧
 .  
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2η Περίπτωςη - Προςφορά δύο ποιοτήτων  
 

Οι αεροπορικζσ εταιρείεσ μετζπειτα άλλαξαν τθν τιμολογιακι τουσ πολιτικι και 

υιοκζτθςαν τθν ςτρατθγικι των μικτϊν πωλιςεων. Ρροςζφεραν δφο τφπουσ 

προϊόντων, ζνα υψθλισ ποιότθτασ (ίδιο με αυτό του pb) και ειςιγαγαν ζνα νζο 

προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ που αποτελοφταν μόνο από το ειςιτιριο. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ οι καταναλωτζσ αποφάςιηαν ποιο προϊόν κα αγοράςουν με βάςθ τθν 

επικυμία τουσ για τθ χριςθ τθσ αποςκευισ ςτο ταξίδι τουσ. Η ςυνάρτθςθ κζρδουσ 

του μονοπωλθτι για τθν ςτρατθγικι των μικτϊν πωλιςεων που εξετάηουμε είναι θ 

ακόλουκθ:   

 

𝛱 =  1 − 𝜃12  𝑝1  − 𝑐𝑇 +  𝜃12 − 𝜃20   𝑝2 −  1 +  𝑏  𝑐𝑇  . 

 

Το πρϊτο μζροσ τθσ παραπάνω εξίςωςθσ αντιπροςωπεφει τα κζρδθ από τθν 

πϊλθςθ του προϊόντοσ χαμθλισ ποιότθτασ, και το δεφτερο αντιπροςωπεφει τα 

κζρδθ του μονοπωλθτι από τθν πϊλθςθ του προϊόντοσ υψθλισ ποιότθτασ. Με τθν 

αντικατάςταςθ των εξιςϊςεων των μεταβλθτϊν που ζχουμε υποκζςει, θ 

ςυνάρτθςθ των κερδϊν γίνεται:  

 

𝛱 = ((cT − 𝑝1 )( 2 𝑧 +  𝑥  − 1 + 𝑝1 −  𝑝2  𝑧  ) + ((cT +

𝑏c𝑇  −  𝑝2) 𝑥 ( 𝑥 𝜁 − 𝑧  1 +  𝑝1 −  𝑝2  𝑥 + 𝜁 ) )/𝑧)/ ( 𝑥 −  𝑧 ) .  

 

Για τθ λφςθ του μοντζλου κα κεωριςουμε κάποιεσ μεταβλθτζσ ωσ εξωγενείσ και κα 

ζχουν μια  ςυγκεκριμζνθ τιμι. Αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

Πίνακασ 3: Σιμζσ εξωγενϊν μεταβλητϊν. 

 

Μεταβλητζσ Σιμζσ Μεταβλητϊν 

cT 0.40 
η 0.20 

u1 1.00 
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Οι μεταβλθτζσ για τισ οποίεσ δεν ζχουμε κζςει κάποια ςυγκεκριμζνθ τιμι, είναι 

αυτζσ που κα κακορίςουν τα κζρδθ, και κατά ςυνζπεια τθν απόφαςθ του 

μονοπωλθτι για το ποια τακτικι κα ακολουκιςει. Αυτζσ οι μεταβλθτζσ είναι οι : x, z 

και b. Από τθν αντικατάςταςθ των εξωγενϊν μεταβλθτϊν ςτθ ςυνάρτθςθ των 

κερδϊν ςτθν περίπτωςθ όπου προςφζρετε ζνασ τφποσ ειςιτθρίου (αυτόσ τθσ 

υψθλισ ποιότθτασ), ζχουμε τθν παρακάτω ςυνάρτθςθ κερδϊν, Ρpb. Από τθ 

ςυνάρτθςθ κερδϊν παίρνουμε τισ ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ14 για να βροφμε τθν τιμι 

(pB2) που κα επιλζξει ο μονοπωλθτισ να πουλιςει το προϊόν του. 

Συνάρτθςθ κερδϊν: 

 

𝛱𝑝𝑏 =   −
2

5
   1 + 𝑏  + 𝑝2      2 −  𝑝2  𝑥 −

𝑥

5 𝑧
   .  

Τιμι μονοπωλίου: 

 

𝑝𝐵2 =  
1

5
+  

𝑏

5
+  

1

𝑥
−  

1

10 𝑧 
  .  

Αντικακιςτϊντασ τθν τιμι ςτθ ςυνάρτθςθ των κερδϊν παίρνουμε τα μζγιςτα κζρδθ: 

 

𝛱𝑝𝑏𝑚𝑎𝑥  =  
  𝑥  + 2   −5 + 𝑥  + 𝑏  𝑥    𝑧  2

100 𝑥  𝑧2   .  

Ο αδιάφοροσ καταναλωτισ, όπωσ ζχουμε υποκζςει ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο, κα 

πρζπει να ζχει προκυμία πλθρωμισ μεταξφ των ορίων που ζχουμε υποκζςει για τθν 

κατανομι, δθλαδι μεταξφ μθδζν και ζνα (0 < κ20 < 1). Οι καταναλωτζσ με προκυμία 

πλθρωμισ που ξεπερνά ι είναι ίςθ με αυτι του αδιάφορου καταναλωτι, είναι 

αυτοί που αγοράηουν το προϊόν (περιοχι Ε2 ςτο Σχιμα 2 ςτθ ςελίδα 19), οι 

υπόλοιποι (περιοχι Ε0 ςτο ίδιο ςχιμα) δεν αγοράηουν το προϊόν. Η ςυνάρτθςθ για 

τον αδιάφορο καταναλωτι είναι θ παρακάτω:     

 

𝜃𝐵20  =  
𝑥 (1 + 2  1 + 𝑏  𝑧

10 𝑧
  . 
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Στθν περίπτωςθ όπου ο μονοπωλθτισ ειςαγάγει και ζναν άλλο τφπο προϊόντοσ, 

(αυτοφ τθσ χαμθλισ ποιότθτασ), θ ςυνάρτθςθ των κερδϊν μετά τθν αντικατάςταςθ 

των εξωγενϊν μεταβλθτϊν γίνεται: 

 

𝛱𝑚𝑏 =   ( 25 (  −2/5  +  𝑝1  )( 𝑥 −   𝑝1   𝑥 −  2 𝑧 + 𝑝2  𝑥 𝑧 ) + ( ( 2

+ 2 𝑏 − 5 𝑝2 )  𝑥 ( 𝑥 − ( 6 + 5 𝑝1)𝑧

+ 5𝑝2 𝑥 𝑧 ) )/𝑧  )/( 25 ( 𝑥 − 𝑧 )  ). 

Και πάλι από τισ ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ παίρνουμε τισ τιμζσ p1 και p2. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ παίρνουμε τθν παράγωγο των κερδϊν μια φορά ωσ προσ τθν τιμι που 

κα χρεϊςει ο μονοπωλθτισ για το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ (p2) και μια φορά ωσ 

προσ τθν τιμι που κα χρεϊςει για το προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ (p1). 

Τιμι μονοπωλίου για το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ: 

 

𝑝2 =
 𝑥2 4  1 + 𝑏  𝑧−2  −10𝑧2 1 + 𝑧  + 𝑥𝑧  (17 + 𝑧 − 2𝑏   1 + 𝑧  )

5 𝑥  𝑧 ( 4 𝑥−  1+𝑧  2  )
 .  

Τιμι μονοπωλίου για το προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ: 

 

𝑝1 =  
𝑥+  −11+2 𝑏   𝑥  𝑧−2  1+𝑏    𝑥  𝑧2+2 𝑧 ( −3+𝑧  8+𝑧   ) 

5 𝑧 ( −4 𝑥+( 1+𝑧 )2  )
 .  

Αντικακιςτοφμε τισ παραπάνω τιμζσ ςτθ ςυνάρτθςθ των κερδϊν και παίρνουμε τα 

μζγιςτα κζρδθ του μονοπωλίου ςτθν περίπτωςθ που προςφζρονται δφο τφποι 

προϊόντων. 

 

𝛱𝑚𝑏𝑚𝑎𝑥 =
20  −4+𝑧  𝑧2 −  𝑥+2  1+𝑏  𝑥  𝑧   2+2 𝑥  𝑧   9+3  5+6𝑏  𝑧−2 1+𝑏  𝑧2 

25 𝑧2   −4 𝑥+  1+𝑧  2 
 .  

 

Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ του pure bundling, ζτςι και ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

προκυμία πλθρωμισ των αδιάφορων καταναλωτϊν κα πρζπει να είναι μεταξφ 

μθδζν και ζνα (0 < κ20 < κ12 < 1). Αν θ προκυμία πλθρωμισ των καταναλωτϊν είναι 

μικρότερθ από αυτι του κ20 (περιοχι Ε0 ςτο ςχιμα 3 ςτθ ςελίδα 20) τότε δεν 

αγοράηουν κανζνα από τα δυο προϊόντα που υπάρχουν ςτθν αγορά. Αν θ προκυμία 

πλθρωμισ τουσ είναι μεταξφ του κ20 με το κ12 τότε οι καταναλωτζσ αγοράηουν το 
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προϊόν υψθλισ ποιότθτασ (περιοχι Ε2 ςτο ίδιο ςχιμα), και τζλοσ αν θ προκυμία 

πλθρωμισ τουσ είναι μεγαλφτερθ από αυτι του κ12 (περιοχι Ε1 ςτο ίδιο ςχιμα)  

τότε οι καταναλωτζσ αγοράηουν το προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ (ειςιτιριο χωρίσ 

αποςκευι). 

 Οι ςυναρτιςεισ για τουσ αδιάφορουσ καταναλωτζσ είναι οι παρακάτω:   

 

𝜃12 =  
𝑥+ −13+2𝑏  𝑥  𝑧+2  1+𝑏  𝑥  𝑧2+5𝑧  −1+  𝑧2  

5 𝑧 (−4 𝑥+ 1+𝑧 2  ) 
 . 

 

𝜃20 =  
−2 𝑥2    1+2  1+𝑏  𝑧  + 5 𝑧  −1+𝑧2 + 𝑥   1+𝑧   5+2 𝑏   1+𝑧    

5 𝑧 (−4 𝑥+ 1+𝑧 2 )
 . 

 

Ππου κ12 είναι ο αδιάφοροσ καταναλωτισ μεταξφ τθσ αγοράσ του προϊόντοσ 

υψθλισ ποιότθτασ και τθσ αγοράσ του προϊόντοσ χαμθλισ ποιότθτασ, και κ20 είναι ο 

αδιάφοροσ καταναλωτισ μεταξφ τθσ αγοράσ του προϊόντοσ υψθλισ ποιότθτασ και 

τθσ μθ αγοράσ.  

Αρχικά κα ελζγξουμε τθν φπαρξθ των δφο ςτρατθγικϊν και μετζπειτα κα 

εξετάςουμε τουσ παράγοντεσ που οδιγθςαν ςτθν αλλαγι τθσ τιμολογιακισ 

πολιτικισ. Ελζγχουμε τισ ςυνκικεσ δεφτερθσ τάξθσ15, από τισ οποίεσ παίρνουμε 

κάποιουσ περιοριςμοφσ που κα πρζπει να ιςχφουν (βλ. παράρτθμα). Με βάςθ 

αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ βλζπουμε ότι τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ δεν είναι ποτζ 

μεγαλφτερα, ςτθν περίπτωςθ που επιλζξει να ακολουκιςει τθ ςτρατθγικι των 

αμιγϊσ ςυνδεδεμζνων πωλιςεων. Αντίκετα τα κζρδθ από τισ μικτζσ πωλιςεισ, είναι 

μεγαλφτερα από τα κζρδθ που κα είχε αν ακολουκοφςε τθ ςτρατθγικι των αμιγϊσ 

ςυνδεδεμζνων πωλιςεων, όταν οι μεταβλθτζσ που ζχουμε ωσ αγνϊςτουσ (z, x, b) 

κυμαίνονται μεταξφ κάποιων ορίων. 

 Στθ ςυνζχεια κζλουμε να εξετάςουμε κατά πόςα εφικτά είναι αυτά τα κζρδθ, και 

αν ικανοποιοφνται όλεσ οι υποκζςεισ που ζχουμε κζςει αρχικά. Για να το 

διαπιςτϊςουμε αυτό ελζγχουμε τισ τιμζσ των παραμζτρων κ, που όπωσ ζχουμε πει 

κα πρζπει να ζχουν τιμζσ μικρότερεσ τθσ μονάδασ. Ραίρνουμε τζςςερα διαςτιματα 

(βλ. παράρτθμα) για τισ τιμζσ των μεταβλθτϊν, όπου μόνο ςτο ζνα από αυτά ζχουμε 

τιμζσ των κ μεταξφ μθδζν και ζνα. Αυτό ςθμαίνει ότι μόνο ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

αεροπορικι εταιρεία κα μπορεί να ειςαγάγει τθ δεφτερθ ποιότθτα των ειςιτθρίων, 

διαφορετικά δεν μπορεί να μεταβάλει τθν τιμολογιακι τθσ πολιτικι.  
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Επίςθσ εξετάηουμε τθ ςυμπεριφορά τθσ επιχείρθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν 

είναι δυνατι θ επιβολι τθσ  ςτρατθγικι των μικτϊν πωλιςεων16. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ ο μονοπωλθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςαγάγει είτε το προϊόν 

υψθλισ ποιότθτασ, είτε το προϊόν χαμθλισ ποιότθτασ. Λφνουμε το πρόβλθμα 

μεγιςτοποίθςθσ των κερδϊν δφο φορζσ, αρχικά με τθν υπόκεςθ ότι θ επιχείρθςθ 

προςφζρει μόνο τθν υψθλι ποιότθτα, και ζπειτα ότι προςφζρει μόνο τθ χαμθλι. 

Διαπιςτϊνουμε ότι, πάντα τα κζρδθ από τθν ειςαγωγι τθσ υψθλισ ποιότθτασ ςτθν 

αγορά είναι μεγαλφτερα από τα κζρδθ που κα είχε θ επιχείρθςθ αν ειςιγαγε μόνο 

τθν χαμθλι ποιότθτα (βλ. παράρτθμα).    

Στθ ςυνζχεια κα εκτιμιςουμε αρικμθτικά το μοντζλο ϊςτε να ζχουμε μια πιο 

κατανοθτι εικόνα των αποτελεςμάτων που βρικαμε παραπάνω. Ππωσ επίςθσ 

εξετάηουμε περιπτϊςεισ όπου αρχικά δεν ιταν εφικτι θ ςτρατθγικι των μικτϊν 

πωλιςεων και ζπειτα από κάποια μεταβολι ςτουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ 

του μοντζλου, γίνεται εφικτι θ υιοκζτθςθ αυτισ.      
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Αριθμητικό Προςϋγγιςη 
Μοντϋλου 

Θα αρχίςουμε με μια αρικμθτικι προςζγγιςθ του μοντζλου ςτθν περίπτωςθ όπου θ 

αεροπορικι εταιρεία ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει τθν ςτρατθγικι των μικτϊν 

πωλιςεων (τιμζσ τθσ παραμζτρου κ εντόσ των ορίων που ζχουμε κζςει). Με βάςθ 

τουσ περιοριςμοφσ από τισ ςυνκικεσ δεφτερθσ τάξθσ ζχουμε κάποια όρια μζςα ςτα 

οποία πρζπει να κινοφνται οι μεταβλθτζσ z, x και b (οι περιοριςμοί μζςα ςτουσ 

οποίουσ πρζπει να κυμαίνονται οι μεταβλθτζσ παρακζτονται αναλυτικά ςτο 

παράρτθμα). Στον παρακάτω πίνακα βλζπουμε τισ τιμζσ που κζςαμε για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ μεταβλθτζσ (οι τιμζσ που είχαμε κζςει για τισ μεταβλθτζσ cT, u1 και η 

παραμζνουν ίδιεσ). 

 

Πίνακασ 4:Επιβολή ςυγκεκριμζνων τιμϊν ςτισ μεταβλητζσ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελζςματα για τα κζρδθ, τισ τιμζσ των κ και 

τισ τιμζσ που χρεϊνονται από τθ μονοπωλιακι επιχείρθςθ ςε κάκε περίπτωςθ. Από 

τα αποτελζςματα μποροφμε να διαπιςτϊςουμε ότι τα κζρδθ ςτθν περίπτωςθ των 

μικτϊν πωλιςεων είναι μεγαλφτερα ςε ςχζςθ με αυτά των αμιγϊσ ςυνδεδεμζνων 

πωλιςεων (Ρmb = 0.0575846 > Ρpb = 0.0575844), επομζνωσ οι αεροπορικζσ εταιρείεσ 

βρίςκουν επικερδζσ να μεταβάλουν τθν τιμολογιακι πολιτικι που ακλουκοφν. 

 

  

Περίπτωςη ειςαγωγήσ δφο 
τφπων ειςιτηρίων (mb) 

Περίπτωςη ειςαγωγήσ ενόσ 
τφπου ειςιτηρίου (pb) 

Κζρδθ   0.0575846   0.0575844 

Τιμζσ 
Μονοπωλίου 

p1 0.5755298 ------ 

p2 0.7351249 pB2 0.7350695 

Τιμζσ κ 
κ12 0.9992572 ------ 

κ20 0.6714981 κB20 0.6713941 
Πίνακασ 5: Αποτελζςματα αριθμητικήσ προςζγγιςησ μοντζλου.  

 

Μεταβλητζσ Σιμζσ Μεταβλητϊν 

z 1.28000 
x 1.87519 

b 0.39957 



ΔΠΜΣ ςτην Οικονομικό Επιςτόμη - Καραφυλλύδου Μαρύνα 28 

Αλλαγό ςτισ Μεταβλητϋσ του 
Μοντϋλου 

Σε αυτι τθν ενότθτα κα εξετάςουμε πωσ οι μεταβολζσ ςε κάποιεσ από τισ τιμζσ των 

μεταβλθτϊν του μοντζλου, επθρεάηουν τθν φπαρξθ των μικτϊν πωλιςεων. Αρχικά 

κζτουμε κάποιεσ τιμζσ ςτισ μεταβλθτζσ μασ οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν εγκυρότθτα 

μόνο τθσ ςτρατθγικισ των αμιγϊσ ςυνδεδεμζνων πωλιςεων, ζπειτα μεταβάλλοντασ 

ζναν προςδιοριςτικό παράγοντα κάκε φορά βλζπουμε ότι γίνεται εφικτι θ φπαρξθ 

τθσ ςτρατθγικισ των μικτϊν πωλιςεων. 

Στον παρακάτω πίνακα βλζπουμε τισ τιμζσ που ζχουμε κζςει ςτισ μεταβλθτζσ μασ. 

Ππωσ φαίνεται ζχουμε διατθριςει τισ τιμζσ όλων των μεταβλθτϊν ίδιεσ εκτόσ από 

το κόςτοσ μεταφοράσ των επιβατϊν (cT). 

 

Μεταβλητζσ Μεταβολή Σιμϊν 

cT 0.40 0.60 
η 0.20 0.20 

u1 1.00 1.00 

z 1.34 1.34 

x 1.80 1.80 

b 0.33 0.33 

Πίνακασ 6: Μεταβολή ςτισ Σιμζσ των  Μεταβλητϊν του Μοντζλου (αλλαγή ςτο cT). 

 

Στουσ  παρακάτω πίνακεσ μποροφμε να δοφμε τα αποτελζςματα που ζχουμε, όταν 

το κόςτοσ μεταφοράσ είναι cT=0.4 (Ρίνακασ 7) και ζπειτα μεταβάλλεται ςε  cT=0.6 

(Ρίνακασ 8). 

  

Περίπτωςη ειςαγωγήσ δφο 
τφπων ειςιτηρίων (mb) 

Περίπτωςη ειςαγωγήσ ενόσ 
τφπου ειςιτηρίου (pb) 

Κζρδθ   0.0942096   0.0831498 

Τιμζσ 
Μονοπωλίου 

p1 0.5397165 ------ 

p2 0.7266333 pB2 0.7469286 

Τιμζσ κ 
κ12 1.2148917 ------ 

κ20 0.5765967 κB20 0.6131283 
Πίνακασ 7:  Αποτελζςματα ςτην περίπτωςη όπου το κόςτοσ μεταφοράσ των επιβατϊν είναι     

cT = 0.4. 
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Περίπτωςη ειςαγωγήσ δφο 
τφπων ειςιτηρίων (mb) 

Περίπτωςη ειςαγωγήσ ενόσ 
τφπου ειςιτηρίου (pb) 

Κζρδθ   0.0121538   0.0120822 

Τιμζσ 
Μονοπωλίου 

p1 0.6879838 ------ 

p2 0.8815626 pB2 0.8799286 

Τιμζσ κ 
κ12 0.9826996 ------ 

κ20 0.8554694 κB20 0.8525283 
Πίνακασ 8: Αποτελζςματα ςτην περίπτωςη όπου το κόςτοσ μεταφοράσ των επιβατϊν είναι    

cT = 0.6. 

Στον πίνακα 7 μποροφμε να δοφμε ότι τα κζρδθ ςτθν περίπτωςθ mb είναι 

μεγαλφτερα από τθν περίπτωςθ του pb, αλλά θ τιμι του αδιάφορου καταναλωτι 

κ12 είναι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ, περίπτωςθ που ζχει αποκλειςτεί από τισ 

υποκζςεισ που ζχουμε κάνει για το μοντζλο. Επομζνωσ για cT ίςο με 0.4 δεν είναι 

εφικτι θ επιλογι τθσ ςτρατθγικισ των μικτϊν πωλιςεων. Ζπειτα αυξάνουμε τθν 

τιμι του  cT από 0.4 ςε 0.6. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ mb ςτρατθγικι γίνεται εφικτι 

και είναι αυτι που κα ακολουκιςει θ αεροπορικι εταιρεία κακϊσ δίνει τα μζγιςτα 

κζρδθ (Ρίνακασ 8).  

Στθν ςυνζχεια, εξετάηουμε πωσ ςυμπεριφζρεται το μοντζλο μασ όταν 

μεταβάλλουμε τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ x. Στον παρακάτω πίνακα βλζπουμε τισ 

τιμζσ που ζχουμε κζςει για τισ διάφορεσ μεταβλθτζσ. 

 

Μεταβλητζσ Μεταβολή Σιμϊν 

cT 0.40 0.40 

η 0.20 0.20 

u1 1.00 1.00 

z 1.34 1.34 

x 1.80 2.00 
b 0.33 0.33 

Πίνακασ 9: Μεταβολή ςτισ Σιμζσ των  Μεταβλητϊν του Μοντζλου (αλλαγή ςτο  x). 
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Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ αρχικά (Ρίνακασ 10) μποροφμε να δοφμε ότι ζχουμε 

μεγαλφτερα κζρδθ ςτθν περίπτωςθ των μικτϊν πωλιςεων, αλλά θ τιμι του κ12 είναι 

μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ, επομζνωσ θ υιοκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ 

δεν είναι εφικτι. Αντίςτοιχα με το προθγοφμενο παράδειγμα, όταν αυξθκεί θ τιμι 

του x, βλζπουμε ότι θ αεροπορικι εταιρεία μεταβάλει τθν τιμολογιακι τθσ πολιτικι. 

Οι τιμζσ των παραμζτρων κ12 και κ20 είναι εντόσ των επιτρεπτϊν ορίων, επομζνωσ θ 

επιχείρθςθ επιλζγει να ακολουκιςει τισ μικτζσ πωλιςεισ, κακϊσ  ζχει υψθλότερα 

κζρδθ (Ρίνακασ 11).   

 

  

Περίπτωςη ειςαγωγήσ δφο 
τφπων ειςιτηρίων (mb) 

Περίπτωςη ειςαγωγήσ ενόσ 
τφπου ειςιτηρίου (pb) 

Κζρδθ   0.0942096   0.0831498 

Τιμζσ 
Μονοπωλίου 

p1 0.5397165 ------ 

p2 0.7266333 pB2 0.7469286 

Τιμζσ κ 
κ12 1.2148917 ------ 

κ20 0.5765967 κB20 0.6131283 
Πίνακασ 10: Αποτελζςματα ςτην περίπτωςη όπου η τιμή του x ιςοφται με 1.8. 

 

 

  

Περίπτωςη ειςαγωγήσ δφο 
τφπων ειςιτηρίων (mb) 

Περίπτωςη ειςαγωγήσ ενόσ 
τφπου ειςιτηρίου (pb) 

Κζρδθ   0.0513800   0.0507996 

Τιμζσ 
Μονοπωλίου 

p1 0.5771718 ------ 

p2 0.6950186 pB2 0.6812537 

Τιμζσ κ 
κ12 0.9571116 ------ 

κ20 0.6885447 κB20 0.6913731 
Πίνακασ 11: Αποτελζςματα ςτην περίπτωςη που η τιμή του x ιςοφται με 2. 
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Ανϊλυςη Αποτελεςμϊτων 

Από τθν παραπάνω αρικμθτικι προςζγγιςθ του μοντζλου μασ αποδείξαμε τθν 

φπαρξθ τθσ ςτρατθγικισ των μικτϊν πωλιςεων. Για να είναι εφικτι θ ςυγκεκριμζνθ 

ςτρατθγικι κα πρζπει όλεσ οι μεταβλθτζσ να είναι εντόσ των ορίων που ζχουμε 

κζςει και να ικανοποιοφνται όλοι οι περιοριςμοί. Επίςθσ, αποδεικνφουμε τθν 

υπεροχι τθσ ςτρατθγικισ μικτϊν πωλιςεων (εφόςον ικανοποιοφνται όλεσ οι 

προχποκζςεισ). Ριο ςυγκεκριμζνα τα κζρδθ από τθ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι, όπωσ 

φαίνονται ςτον Ρίνακα 5 είναι 0.0575846, και για τθν pb ςτρατθγικι είναι 

0.0575844.  

Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο επιβεβαιϊνει επίςθσ, τισ προθγοφμενεσ ζρευνεσ που 

κζλουν τθν τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου να μειϊνεται μετά τθν αλλαγι τθσ 

τιμολογιακισ πολιτικισ. Ππωσ μποροφμε να δοφμε, πάλι ςτον Ρίνακα 5, θ τιμι για 

τθν τακτικι που ακολουκοφςαν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ αρχικά είναι 0.7350695 

(pB2). Μετζπειτα, όταν ειςάγεται και θ χαμθλι ποιότθτα ειςιτθρίων ςτθν αγορά, θ 

τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου μειϊνεται ςε 0.5755298 (p1), αλλά θ τιμι για το προϊόν 

υψθλισ ποιότθτασ αυξάνεται ςε 0.7351249 (p2).         

Στθ ςυνζχεια, κζλοντασ να εξετάςουμε γιατί οι αεροπορικζσ εταιρείεσ αρχικά δεν 

ακολουκοφςαν τθν mb ςτρατθγικι, ξεκινιςαμε από μια κατάςταςθ όπου δεν είναι 

εφικτι ι φπαρξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ. Βλζπουμε ότι αν μεταβλθκοφν 

κάποιοι προςδιοριςτικοί παράγοντεσ και διατθρϊντασ τισ τιμζσ των άλλων 

μεταβλθτϊν ίδιεσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ αεροπορικζσ εταιρείεσ να μεταβάλουν 

τθν τιμολογιακι τουσ πολιτικι. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο παράδειγμα όπου μεταβάλλουμε το κόςτοσ μεταφοράσ των 

επιβατϊν cT από 0.4 ςε 0.6 βλζπουμε ότι, αρχικά θ τιμι του κ12 (= 1.2148917) ιταν 

μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ και ιταν αδφνατθ θ επιβολι τθσ mb ςτρατθγικισ, όμωσ 

μετά τθν αφξθςθ του κόςτουσ βλζπουμε ότι οι τιμζσ των κ είναι εντόσ των 

επιτρεπτϊν ορίων (κ12 = 0.9826996, κ20 = 0.8554694). Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

αλλαγι ςτθν πολιτικι που ακολουκοφν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ, κακϊσ τα κζρδθ 

τουσ ιταν μεγαλφτερα ςτθν περίπτωςθ των μικτϊν πωλιςεων (Ρmb = 0.0121538 > 

Ρpb = 0.0120822).  

υμπζραςμα 1: Μία αφξθςθ του κόςτουσ μεταφοράσ των επιβατϊν μπορεί να 

οδθγιςει ςτθν ειςαγωγι τθσ κατϊτερθσ ποιότθτασ, δθλαδι ςτο ειςιτιριο χωρίσ 

αποςκευι.   

Το παραπάνω ςυμπζραςμα, δίνει υπόςταςθ ςτο επιχείρθμα ςφμφωνα με το οποίο 

οι εταιρείεσ ειςιγαγαν τθν πολιτικι τθσ χωριςτισ χρζωςθσ των αποςκευϊν ωσ 

αντίδραςθ ςτθν αφξθςθ τθσ τιμισ των καυςίμων (βλ. Henrickson και Scott (2011)). 
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Το μοντζλο μασ δείχνει ότι θ απελευκζρωςθ του ειςιτθρίου από τθν αποςκευι 

μπορεί να είναι κερδοφόρα όταν οι τιμζσ των καυςίμων είναι υψθλζσ, αλλά να 

ιςχφει το αντίςτροφο όταν οι εν λόγω τιμζσ είναι χαμθλζσ, απαντϊντασ ζτςι ςτο 

ερϊτθμα «γιατί οι εταιρείεσ περίμεναν τθν αφξθςθ τθσ τιμισ των καυςίμων 

προκειμζνου να ακολουκιςουν μία πολιτικι που πικανόν να ιταν οφτωσ ι άλλωσ 

κερδοφόρα ;»  

Αντίςτοιχα αποτελζςματα ζχουμε και όταν μεταβάλλουμε τθ μεταβλθτι x από 1.8 

ςε 2. Η ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι αντιπροςωπεφει τθν επικυμία των επιβατϊν για 

μεταφορά αποςκευισ. Αρχικά και πάλι δεν γινόταν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ να 

ακολουκιςουν τθν mb ςτρατθγικι, κακϊσ οι τιμζσ του κ12 ιταν μεγαλφτερεσ τθσ 

μονάδασ (= 1.21489). Μετά από μια αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ x, βλζπουμε 

ότι τα κζρδθ από τισ μικτζσ πωλιςεισ είναι μεγαλφτερα από αυτά των αμιγϊσ 

ςυνδεδεμζνων πωλιςεων (Ρmb = 0.0513800 > Ρpb = 0.0507996), όπωσ επίςθσ ότι και 

οι τιμζσ των κ είναι εντόσ ορίων ( κ12 = 0.9571116,  κ20 = 0.6885447). 

υμπζραςμα 2: Αφξθςθ τθσ τιμισ τθσ μεταβλθτισ x, ςθμαίνει μείωςθ του 

αρικμοφ των επιβατϊν με υψθλι ηιτθςθ για μετακίνθςθ (business) που είναι 

πρόκυμοι να πλθρϊςουν και τθ μεταφορά τθσ αποςκευισ.  

Το ςυμπζραςμα αυτό οδθγεί ςε μία άλλθ πικανι εξιγθςθ του φαινομζνου των 

χωριςτϊν χρεϊςεων, ςφμφωνα με τθν οποία αυτζσ οφείλονται ςε μεταβολι των 

όρων ταξιδιοφ των επιβατϊν που ταξιδεφουν για επαγγελματικοφσ λόγουσ. 

Ραραδείγματα μεταβολισ των όρων ταξιδιοφ είναι θ μείωςθ του απαραίτθτου 

χρόνου παραμονισ εκτόσ ζδρασ. Κακϊσ και θ μεταβολι ςτισ ξενοδοχειακζσ 

υπθρεςίεσ, ϊςτε πολλά προϊόντα που ζπρεπε να μεταφερκοφν πλζον 

ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτζσ, κ.ά. Αν και θ παρουςίαςθ ςτοιχείων που 

τεκμθριϊνουν αυτι τθν υπόκεςθ είναι πζρα από τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ αυτισ, 

το ςυμπζραςμα αυτό οδθγεί ςε μία ελζγξιμθ πρόταςθ θ οποία μπορεί να 

αποτελζςει αντικείμενο εμπειρικισ μελζτθσ.   
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Συμπερϊςματα 

Τα αποτελζςματα που ζχουμε από τθ προςζγγιςθ του ςυγκεκριμζνου μοντζλου 

μποροφν να μασ οδθγιςουν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι αεροπορικζσ εταιρείεσ αρχικά 

δεν είχαν τθν δυνατότθτα να επιβάλλουν τθν ςτρατθγικι των μικτϊν πωλιςεων. 

Διαφορετικά δεν είναι ορκολογικό να επζλεγαν μια ςτρατθγικι που τουσ απζφερε 

μικρότερα κζρδθ. Πλεσ οι προθγοφμενεσ ζρευνεσ υποκζτουν ότι θ αφξθςθ του 

κόςτουσ ιταν το κφριο  ζναυςμα για τθν αλλαγι τθσ τιμολογιακισ τουσ πολιτικισ. Οι 

υποκζςεισ των προθγοφμενων ερευνϊν επιβεβαιϊνονται από τθν αρικμθτικι 

προςζγγιςθ του μοντζλου μασ. Ππου βλζπουμε ότι αν υπάρξει μια αφξθςθ ςτο cT, 

γίνεται εφικτι θ φπαρξθ τθσ ςτρατθγικισ των μικτϊν πωλιςεων. Ριςτεφουμε ότι αν 

δεν γινόταν κάποια μεταβολι ςτουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ, δεν κα ιταν 

εφικτό από τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ να αλλάξουν τακτικι.  

Επίςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο μοντζλο, όπωσ και ςτισ προθγοφμενεσ ζρευνεσ, θ τιμι του 

βαςικοφ ειςιτθρίου μειϊνεται αν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ ειςαγάγουν δφο 

ποιότθτεσ ςτθν αγορά. Αυτό φαίνεται να βοθκά τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του ανταγωνιςμοφ που είχε δθμιουργθκεί από τθν ειςαγωγι και των 

εταιρειϊν χαμθλοφ κόςτουσ ςτο κλάδο των αερομεταφορϊν. Ωςτόςο ενδιαφζρον 

κα ιταν ςε επόμενεσ ζρευνεσ, να εξεταςτεί και το κατά πόςο επθρεάηει θ ποιότθτα 

των ειςιτθρίων που προςφζρουν οι εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ τισ αποφάςεισ τθσ 

επιχείρθςθσ ωσ προσ το ποια τακτικι κα ακολουκιςει.    

Τζλοσ, όςο αφορά τθν υπόκεςθ που είχαμε κάνει εμείσ για το διαχωριςμό των 

επιβατϊν ςε δφο κατθγορίεσ (leisure-business), φαίνεται ότι θ φπαρξθ επιβατϊν που 

δεν επικυμοφν αποςκευι να κάνει τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ να ειςαγάγουν και ζνα 

δεφτερο προϊόν ςτθν αγορά, αυτό τθσ χαμθλισ ποιότθτασ. Πταν αυξιςαμε τθν τιμι 

του x ςτο μοντζλο μασ (πράγμα που ςθμαίνει ότι όλο και λιγότεροι επιβάτεσ κα 

επικυμοφςαν αποςκευι), ζγινε εφικτι θ επιλογι τθσ mb ςτρατθγικισ, και θ επιλογι 

τθσ ιταν πιο ελκυςτικι από τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ κακϊσ επιφζρει μεγαλφτερα 

κζρδθ ςτθν επιχείρθςθ ςε ςχζςθ με αυτά τθσ pb ςτρατθγικισ.  
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Κωνςταντάτο Χριςτο για τισ χριςιμεσ ςυμβουλζσ και υποδείξεισ του, κακϊσ και τθ 

ςυνεχι του υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
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Παρϊρτημα 

1. Αποτελζςματα από ςυνκικεσ Δεφτερθσ τάξθσ για τθ λφςθ του προβλιματοσ 

μεγιςτοποίθςθσ ςτθν περίπτωςθ όπου ζχουμε δφο ποιότθτεσ: 

 

 1 < 𝑧 < 2 𝜅𝛼𝜄 𝑧 < 𝑥 ≤ 2 𝜅𝛼𝜄 0 < 𝑏 <  
2

5
 

 

   1 < 𝑧 <  −1 +  2  2   𝜅𝛼𝜄    
1

4
<  𝑥 <  

1+2 𝑧+ 𝑧2

4
  

 𝜅𝛼𝜄   0 < 𝑏 <  
2

5
   . 

 

 

2. Αποτελζςματα από ςυνκικεσ Δεφτερθσ τάξθσ για τθ λφςθ του προβλιματοσ 

μεγιςτοποίθςθσ ςτθν περίπτωςθ όπου ζχουμε μια ποιότθτα: 

 

  1 < 𝑥 ≤ 2   𝜅𝛼𝜄   𝑧 >  1   𝜅𝛼𝜄  ( 0 < 𝑏 <  
2

5
 ) . 

3. Συγκρίνοντασ τα κζρδθ κάτω από τουσ περιοριςμοφσ των ςυνκθκϊν 

δεφτερθσ τάξεωσ, ζχουμε πάντα μεγαλφτερα κζρδθ ςτθ mb τακτικι. Για να 

ιςχφει αυτό κα πρζπει οι μεταβλθτζσ να είναι εντόσ των παρακάτω ορίων: 

 

 

 

i.   1 < 𝑧 <  
7+2  26

11
    𝜅𝛼𝜄  

1+2 𝑧+ 𝑧2

4
< 𝑥 ≤  

50 𝑧+50 𝑧2

5+39 𝑧+14 𝑧2 
    

𝜅𝛼𝜄   0 < 𝑏 <  
2

5
   .  

 

 

ι  

 

 

ii.   1 < 𝑧 <  
7+2  26

11
    𝜅𝛼𝜄   

50 𝑧+50 𝑧2

5+39 𝑧+14 𝑧2 
 <  𝑥 ≤  2     

𝜅𝛼𝜄 ( 0 <  𝑏 <  
−𝑥  + 10 𝑧  + 𝑥  𝑧  + 10 𝑧2  − 2 𝑥  𝑧  2

2 𝑥  𝑧  + 2 𝑥  𝑧2
 ) .  
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ι 

 

iii.   1 < 𝑧 <  
7+2  26

11
    𝜅𝛼𝜄   

50 𝑧+50 𝑧2

5+39 𝑧+14 𝑧2 
 <  𝑥 ≤  2     

𝜅𝛼𝜄 ( 
−𝑥  + 10 𝑧  + 𝑥  𝑧  + 10 𝑧2  − 2 𝑥  𝑧  2

2 𝑥  𝑧  + 2 𝑥  𝑧2
 <  𝑏 <  

2

5
) .  

 

ι 

 

iv.   
7+2  26

11
 ≤  𝑧 <   −1 +  2  2    𝜅𝛼𝜄  

1+2 𝑧+ 𝑧2

4
< 𝑥 ≤  2    

𝜅𝛼𝜄   0 < 𝑏 <  
2

5
   .  

 

4. Από τισ παραπάνω υποπεριπτϊςεισ, μόνο ςτθν τρίτθ (iii): 

 

  1 < 𝑧 <  
7+2  26

11
    𝜅𝛼𝜄   

50 𝑧+50 𝑧2

5+39 𝑧+14 𝑧2 
 <  𝑥 ≤  2     

𝜅𝛼𝜄 ( 
−𝑥  + 10 𝑧  + 𝑥  𝑧  + 10 𝑧2  − 2 𝑥  𝑧  2

2 𝑥  𝑧  + 2 𝑥  𝑧2
 <  𝑏 <  

2

5
) .  

ζχουμε τιμζσ των παραμζτρων κ οι οποίεσ είναι μζςα ςτα όρια, και κατά 

ςυνζπεια μπορεί να επιλεγεί θ ςτρατθγικι των μικτϊν πωλιςεων.  

 

5. Στθν περίπτωςθ όπου οι τιμζσ των κ δεν είναι εντόσ των ορίων, ο 

μονοπωλθτισ ειςαγάγει τθν υψθλι ποιότθτα του προϊόντοσ. Για τθν 

απόδειξθ τθσ παραπάνω τακτικισ κα χρθςιμοποιιςουμε το παράδειγμα που 

αναφζρουμε παραπάνω (ςτο κυρίωσ κείμενο τθσ εργαςίασ), όταν 

μεταβάλλεται το κόςτοσ cT. Στθν αρχικι φάςθ όπου το cT  είναι ίςο με 0.4 δεν 

είναι εφικτι θ ςτρατθγικι των μικτϊν πωλιςεων, επομζνωσ ο μονοπωλθτισ, 

είτε κα ειςαγάγει μόνο το προϊόν υψθλισ ποιότθτασ είτε μόνο το προϊόν 

χαμθλισ ποιότθτασ. Ο αδιάφοροσ καταναλωτισ και θ ςυνάρτθςθ κερδϊν 

ςτθν περίπτωςθ τθσ ειςαγωγισ υψθλισ ποιότθτασ είναι ακριβϊσ ίδια όπωσ 

τα ζχουμε αναπτφξει ςτθν παρουςίαςθ του μοντζλου. 
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Ο αδιάφοροσ καταναλωτισ μεταξφ τθσ αγοράσ του προϊόντοσ χαμθλισ 

ποιότθτασ και τθσ αποχισ από τθν αγορά είναι ο κ10 και ορίηεται ωσ:  

 

𝜃10 = 𝑝1 +  𝜁 . 

 
Η ςυνάρτθςθ κερδϊν ςε αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται: 

 

𝛱 =    1 − 𝜃10      𝑝1 −   𝑐𝑇    . 

 
Από τθν αντικατάςταςθ των τιμϊν των εξωγενϊν μεταβλθτϊν θ ςυνάρτθςθ 

των κερδϊν γίνεται: 

 

𝛱 =   −𝑐𝑇 +  𝑝1      1 −  𝑝1 − 𝜁   . 
 

 

Στον παρακάτω πίνακα μποροφμε να δοφμε τα αποτελζςματα που ζχουμε 

για τισ τιμζσ, τα κζρδθ και τουσ αδιάφορουσ καταναλωτζσ.  

 

 
Περίπτωςη ειςαγωγήσ 

υψηλήσ ποιότητασ 
Περίπτωςη ειςαγωγήσ    

χαμηλήσ ποιότητασ 

Κζρδθ 
 

0.0831498 
 

0.0400000 

Τιμι 
Μονοπωλίου 

p2 0.7469286 pB2 0.6000000 

Τιμζσ κ κ20 0.6131283 κB20 0.8000000 
Πίνακασ 12: φγκριςη κερδϊν ανάμεςα ςτην ειςαγωγή τησ χαμηλήσ ή τησ υψηλήσ ποιότητασ 

ειςιτηρίων. 

 

Ππωσ μποροφμε να δοφμε από τον παραπάνω πίνακα, τα κζρδθ από τθν 

ειςαγωγι τθσ υψθλισ ποιότθτασ είναι μεγαλφτερα για τθ μονοπωλιακι 

επιχείρθςθ, ςε ςχζςθ με αυτά που κα ζχει αν ειςαγάγει τθν χαμθλι 

ποιότθτα προϊόντοσ ςτθν αγορά (0.0831498 > 0.0400000). Επομζνωσ θ 

επιχείρθςθ ςτθν περίπτωςθ που κα ειςάγει μόνο ζνα τφπο προϊόντοσ ςτθν 

αγορά, κα είναι αυτόσ τθσ υψθλισ ποιότθτασ.  
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Υποςημειώςεισ  

1. Στθν πραγματικότθτα το κόςτοσ των πρόςκετων υπθρεςιϊν ιταν 

ενςωματωμζνο ςτθν τιμι του βαςικοφ ειςιτθρίου. 

 

2. Οι θμερομθνίεσ αναφζρονται ςτον κλάδο των αερομεταφορϊν ςτισ Η.Ρ.Α. . 

 

3. Oι θμερομθνίεσ ειςαγωγισ του τζλουσ αποςκευισ είναι από το άρκρο των: 

Bueckner, Jan K., Lee, Darin N., Picard, Pierre M., Singer, E., (2015).“ Product 

Unbundling in the Travel Industry: The Economics of Airline Bag Fees”.  

 

4. Οι Henrickson και Scott ςε άρκρο τουσ το 2011 αναφζρουν ότι κατά μζςο 

όρο οι τιμζσ των καυςίμων αυξικθκαν από 1.34$ ανά γαλόνι τθν περίοδο 

1995-2005 ςε 2.81$ ανά γαλόνι τθν περίοδο 2006-2009. 

  

5. Oι εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ προςφζρουν χαμθλότερεσ τιμζσ για το βαςικό 

ειςιτιριο προςφζροντασ λιγότερεσ ανζςεισ, όπωσ είναι για παράδειγμα θ 

χριςθ αποςκευι ι τα δωρεάν γεφματα κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ. 

 

6. Κάποιεσ αεροπορικζσ εταιρείεσ ζδιναν κάποια ζκπτωςθ ςτουσ καταναλωτζσ 

αν πλθρωνόταν το πόςο αυτό μζςω διαδικτφου. 

 

7. Ο πίνακασ για το επίπεδο τθσ χρζωςθσ των αποςκευϊν αναφζρονται και 

πάλι ςτον κλάδο των αερομεταφορϊν ςτισ Η.Ρ.Α και είναι από το άρκρο 

των: Garrow, Laurie A., Hotle, S., Mumbower, S., (2012).  “ Assessment of 

product debundling trends in the US airline industry: Customer service and 

public policy implications”. 

 

8. Η κάκετθ διαφοροποίθςθ των προϊόντων χαρακτθρίηεται από τθν ομοφωνία 

των καταναλωτϊν ωσ προσ το προϊόν που επιλζγουν αν είχαμε υποκζςει ότι 

όλα τα προϊόντα πωλοφνταν ςτθν ίδια τιμι. Για παράδειγμα αν ζνα αγακό 

υψθλισ ποιότθτασ ζχει τθν ίδια τιμι με ζνα αγακό χαμθλισ ποιότθτασ όλοι 

κα αγοράςουν το πρϊτο. 

 

9. Υποκζτουμε ότι όλεσ οι αεροπορικζσ εταιρείεσ δίνουν το δικαίωμα ςτουσ 

καταναλωτζσ να μεταφζρουν μια χειραποςκευι ςυγκεκριμζνου μεγζκουσ 

και κιλϊν ςτθν καμπίνα του αεροςκάφουσ δωρεάν. 

 

10. Φυςικά υπάρχει και θ περίπτωςθ όπου τα πακζτα διαφζρουν ςτθν 

ποςότθτα, πρόκειται για τθν περίπτωςθ του price bundling, όπου υπάρχουν 



ΔΠΜΣ ςτην Οικονομικό Επιςτόμη - Καραφυλλύδου Μαρύνα 40 

πακζτα με μεγαλφτερθ ποςότθτα ςε μικρότερθ τιμι όπωσ είναι για 

παράδειγμα οι μεγάλεσ ςυςκευαςίεσ των ςαμπουάν. 

 

11. Oι Stremerch και Tellis (2002) κεϊρθςαν ότι μποροφν να υπάρξουν 

ςυνδεδεμζνεσ πωλιςεισ μεταξφ αγακϊν για τα οποία υπάρχει από πριν  

ανεξάρτθτθ αγορά. Για παράδειγμα δεν μπορεί να κεωρθκεί ωσ bundling θ 

αγορά ενόσ ηευγαριοφ παπουτςιϊν. 

 

12. Ζχουμε αποκλείςει τθν περίπτωςθ όπου ο μονοπωλθτισ παράγει πολλζσ 

ποιότθτεσ προϊόντων (πράγμα πολφ ςφνθκεσ ςτον κλάδο των 

αερομεταφορϊν όπου προςφζρονται πολφ τφποι ειςιτθρίων όπωσ είναι 

πρϊτθσ τάξθσ , με θ χωρίσ αποςκευι κ.τ.λ.) και χάριν απλότθτασ 

περιοριηόμαςτε ςτθν προςφορά μόνο δφο τφπων. 

 

13. Πλεσ οι προθγοφμενεσ ζρευνεσ πάνω ςτο versioning υποκζτουν ότι ι αφξθςθ 

τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ είναι επικυμθτι από όλουσ τουσ καταναλωτζσ, 

με αποτζλεςμα θ μεταβολι ςτθν προκυμία πλθρωμισ τουσ να είναι πάντα 

μεγαλφτερθ του μθδενόσ. 

 

14.  Οι ςυνκικεσ πρϊτθσ τάξθσ τθσ ςυνάρτθςθσ κερδϊν ωσ προσ τισ τιμζσ είναι:  
𝜕𝛱

𝜕𝑝𝑖
≥ 0. Εξιςϊνοντασ τθν προθγοφμενθ εξίςωςθ με μθδζν και λφνοντασ ωσ 

προσ pi παίρνουμε τθ λφςθ για τθν τιμι. 

 

15. Ξζρουμε ότι θ ςυνάρτθςθ των κερδϊν είναι μια κοίλθ ςυνάρτθςθ, 

επομζνωσ θ πρϊτθ παράγωγοσ τθσ ωσ προσ τισ τιμζσ κα πρζπει να είναι 

κετικι, και θ δεφτερθ παράγωγοσ τθσ ωσ προσ τι τιμζσ να είναι αρνθτικι.     

𝜕𝛱

𝜕𝑝𝑖
> 0 𝜅𝛼𝜄 

𝜕2𝛱

𝜕𝑝𝑖
2 < 0  . 

 

Επίςθσ για να ζχουμε μζγιςτο κα πρζπει να ιςχφει: 

 

𝜕2𝛱

𝜕𝑝1
2 < 0 𝜅𝛼𝜄 

𝜕2𝛱

𝜕𝑝2
2 < 0 𝜅𝛼𝜄 

𝜕2𝛱

𝜕𝑝1
2   

𝜕2𝛱

𝜕𝑝2
2 − ( 

𝜕2𝛱

𝜕𝑝1𝜕𝑝2
)2 > 0 . 

 

16. Από τα διαςτιματα που ζχουμε ωσ περιοριςμοφσ για να είναι μεγαλφτερα τα 

κζρδθ ςτισ μικτζσ πωλιςεισ από αυτά των αμιγϊσ ςυνδεδεμζνων πωλιςεων, 

ελζγχουμε τισ περιπτϊςεισ όπου θ τιμι τθσ παραμζτρου κ είναι εκτόσ ορίων. 

Ρεριπτϊςεισ: i, ii, iv που αναφζρονται ςτο παράρτθμα. 

 


