9. Σουβλάκι = Πίτα-γύρος
«Η φτήνια τρώει τον παρά», λέει η γνωστή παροιµία υπονοώντας ότι η
χαµηλή τιµή (µείωση της τιµής) συνοδεύεται από υψηλή δαπάνη (αύξηση της
καταναλωτικής δαπάνης). Με άλλα λόγια, η παροιµία υπονοεί ότι όταν η
ελαστικότητα ζήτησης είναι µεγάλη, τότε οι χαµηλές τιµές «τρώνε» το
καταναλωτικό εισόδηµα.
Εις επίρρωσιν της παροιµίας, ο ιδιοκτήτης Αθηναϊκού ψητοπωλείου
που µιλά στο βραδινό δελτίο της 16ης Μαρτίου 2006 κάνει χρυσές δουλειές
πουλώντας φτηνό σουβλάκι1. Όπως µας πληροφορεί ρίχνοντας την τιµή του
από τα 2 στο 1 ευρώ πουλάει καθηµερινά περί τις 3000 πίτες αντί των 1000
που πουλούσε. Υποστηρίζει µάλιστα ότι το κέρδος του έµεινε σταθερό παρά
την χαµηλή τιµή που προσφέρει. Τι καλύτερη ευκαιρία για να επιβεβαιώσουµε
τον κανόνα της ελαστικότητας;
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Πραγµατικά, η ελαστικότητα σηµείου στο αρχικό σηµείο, H, είναι µεγαλύτερη της µονάδας, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα. Για την ακρίβεια, η
ελαστικότητα σηµείου στο H είναι:
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Έτσι ονοµάζεται ο πίτα-γύρος στη Νότια Ελλάδα

και είναι πολύ υψηλή, δηµιουργώντας την υποψία ότι τα έσοδα του ψητοπωλείου δε µεγιστοποιούνται στο σηµείο H. Όταν όµως ο ψητοπώλης ρίξει την
τιµή στο 1 ευρώ (σηµείο L), τότε πουλάει 3000 πίτες, δηλαδή έχει έσοδα 3000.
Όµως η ελαστικότητα σηµείου στο L είναι:
e L = 2000
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δηλαδή, µικρότερη της µονάδας, πράγµα που µας κάνει να υποψιαστούµε ότι
τα έσοδα (και τα κέρδη) του ψητοπωλείου δε µεγιστοποιούνται στο σηµείο L.
Η υπερβολή της χαµηλής τιµής φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τη σταθερότητα των κερδών του ψητοπωλείου.
Ο ψητοπώλης εφάρµοσε τον κανόνα της ελαστικότητας, όµως µάλλον
το παράκανε. Μια τιµή πάνω από τα 1,25 ευρώ θα αρκούσε ώστε να αυξήσει
τα κέρδη του. Πόσο πάνω; Εξαρτάται από το κόστος παρασκευής ενός πίταγύρου.

