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M I K R O E K O N O M I A
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W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na 

pytania:

 W czym konkurencja monopolistyczna jest 

podobna do doskonałej konkurencji? W czym jest 

podobna do monopolu?

 W jaki sposób firmy na rynku konkurencji 

monopolistycznej określają cenę i wielkość 

produkcji? Jaki jest ich zysk ekonomiczny?

 Jaki jest wpływ konkurencji monopolistycznej na 

dobrobyt społeczeństwa?

 Jakie są społeczne koszty i korzyści z reklamy?
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Wprowadzenie do konkurencji monopolistycznej

 Konkurencja monopolistyczna:  

to rynek, na którym wiele firm sprzedaje podobny, 

ale nie identyczny produkt.

 Przykłady:

• mieszkania

• książki

• woda mineralna

• ubrania

• fast food

• nocne kluby

• gry komputerowe
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Firma na rynku konkurencji 
monopolistycznej w krótkim okresie

Krzywa popytu firmy jest 

nachylona ku dołowi.

Dla każdego Q, MR < P.

Aby zmaksymalizować 

zysk, firma produkuje Q

gdzie MR = MC.

Firma korzysta z krzywej 

popytu do ustalenia P.  
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Konkurencja monopolistyczna w krótkim 
okresie ( firma ze stratą)

Dla tej firmy, 

P < ATC

przy produkcji MR = 

MC.  

Najlepszą rzeczą, jaką 

może zrobić firma jest 

minimalizacja strat.
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Konkurencja monopolistyczna a monopol

 Krótki okres: W konkurencji monopolistycznej, 

zachowanie firmy podobne jest do monopolu.

 Długi okres: W konkurencji monopolistycznej, 

wejście i wyjście sprowadzają zysk ekonomiczny do 

zera.

• Zysk w krótkim okresie: 

Nowe firmy wchodzą na rynek, zabierając popyt 

od istniejących firm, ceny i zyski spadają.

• Strata w krótkim okresie:

Niektóre firmy wychodzą z rynku, pozostałe 

odnotowują wyższy popyt i ceny.
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Konkurent monopolistyczny w długim 
okresie

Wejście i wyjście 

pojawia się, do 

momentu gdy

P = ATC i zysk = 

zero.  

Zauważ, że firma 

nakłada narzut na 

koszty nad koszt 

krańcowy, i nie 

produkuje w 

minimalnym ATC.  Q
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Dlaczego rynek z konkurencją monopolistyczną jest 
mniej efektywny niż z konkurencją doskonałą?

1. Niewykorzystane moce produkcyjne

• Firma w warunkach konkurencji 

monopolistycznej operuje na opadającej części 

krzywej ATC produkując mniej niż wielkość 

minimalizująca ATC.

• Na rynkach doskonale konkurencyjnych firmy 

produkują w minimum ATC.  

2. Narzut na koszt krańcowy

• Konkurencja monopolistyczna, P > MC. 

• Konkurencja doskonała, P = MC. 
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 Rynek monopolistycznie konkurencyjny nie ma 

cech pożądanych społecznie, które posiada rynek 

doskonale konkurencyjny.

 Ponieważ P > MC, produkt rynkowy znajduje się 

poniżej produktu efektywnego społecznie.

 Ale, niełatwo jest politykom gospodarczym 

rozwiązać ten problem: firmy zarabiają zysk 

zerowy, więc nie mogą obniżać cen.

Konkurencja monopolistyczna a 
dobrobyt społeczny
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 Liczba firm na rynku może nie być optymalna, z powodu 

efektów zewnętrznych spowodowanych wejściem nowych 

firm:

• Efekt zewnętrzny zróżnicowania produktów:  

nadwyżka, którą uzyskują konsumenci, spowodowana 

wprowadzeniem nowych produktów.

• Efekt zewnętrzny przejmowania rynku:

straty odnotowane przez istniejące firmy, gdy nowe firmy 

wchodzą na rynek.

 Nieefektywności konkurencji monopolistycznej są subtelne i 

trudne do zmierzenia. Nie ma jednego łatwego sposobu 

poprawienia efektywności rynku przez politykę gospodarczą.

Konkurencja monopolistyczna a 
dobrobyt społeczny
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Reklama

 W przypadku firm działających na rynkach 

konkurencji monopolistycznej, zróżnicowanie 

produktów i narzut na cenę prowadzą do 

wykorzystywania reklamy.

 Ogólnie mówiąc, im większe zróżnicowanie 

produktów, tym więcej reklam wykupują firmy.

 Ekonomiści spierają się co do wartości 

społecznej reklamy.
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 Przeciwnicy reklamy wierzą, że:

• Społeczeństwo marnuje zasoby, które są 

wykorzystane na reklamę.

• Reklama manipuluje gustami ludzi.

• Reklama utrudnia konkurencję –

wywołuje percepcję, iż produkty są bardziej 

zróżnicowane niż w rzeczywistości, co 

powoduje wyższy narzut na cenę.

Krytyka reklamy
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 Obrońcy reklamy wierzą, że:

• Dostarcza ważnych informacji konsumentom.

• Poinformowani kupujący mogą łatwiej znaleźć i 

wykorzystywać różnice cenowe.

• Zatem reklama sprzyja konkurencji i zmniejsza 

siłę rynkową.

 Wyniki ważnego badania:  

Okulary były droższe w stanach, w których reklama 

przez ich producentów była zakazana, niż w 

stanach, które zezwalały na reklamę okularów.

Obrona reklamy
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Reklama jako sygnał jakości

Gotowość firmy do wydania ogromnych pieniędzy na 

reklamę może być sygnałem jakości dla 

konsumentów, bez względu na zawartość reklamy.

• Reklama może zachęcić kupujących do jednokrotnego 

nabycia produktu, ale produkt musi być wysokiej jakości, 

aby klienci kupili go ponownie.

• Najdroższe reklamy nie są warte wydanych pieniędzy 

jeśli nie przekonają klientów do ponownego nabycia 

produktu.

• Kiedy klienci widzą drogie reklamy mogą myśleć, że 

produkt musi być naprawdę dobry, jeśli firma wydaje tyle 

pieniędzy na jego reklamę.
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 Na wielu rynkach produkty markowe istnieją obok 

produktów generycznych.

 Firmy produkujące produkty markowe wydają 

zwykle więcej na reklamę i nakładają wyższe ceny 

na swoje produkty.

 Podobnie jak z reklamą ekonomiści spierają się o 

ekonomię marki …

Marka
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Krytyka marek

 Krytycy marek twierdzą, że:

• Marki powodują, że klienci postrzegają 

nieistniejące różnice.

• Skłonność klientów do płacenia więcej za markowe 

produkty jest irracjonalna i spowodowana jest 

reklamą.

• Eliminacja ochrony rządowej znaków firmowych 

spowodowałaby zmniejszenie znaczenia marki i 

wpłynęłaby na obniżenie cen.
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 Obrońcy marki twierdzą, że:

• Marki dostarczają konsumentom informacji o 

jakości produktu.

• Firmy produkujące rzeczy markowe mają zachętę 

do utrzymywania jakości w celu ochrony reputacji 

marki.

Obrona marki
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 Doskonale kontestowalny rynek:

• Brak barier wejścia i wyjścia.

• Brak kosztów utopionych.

• Dostęp do tej samej technologii.

 Taki rynek funkcjonuje tak samo jak rynek 

doskonale konkurencyjny.

 Doskonal kontestowalny rynek nie występuje 

praktycznie w rzeczywistości. W praktyce mówimy 

o stopniu kontestowalności. Im bardziej 

kontestowalny rynek tym bliższy doskonałej 

kontestowalności.

Rynki kontestowalne
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Monopolista na rynku doskonale 
kontestowalnym

Monopolista obawiający 

się wejścia na rynek

obniża cenę aby 

odstraszyć konkurentów.

Na doskonale 

kontestowalnym rynku 

zyski spadają do zera

P = ATC.

Q

P

D

ATC

MR

MC

𝑷𝑴

𝑸𝑴

𝑷𝑪

𝑸𝑪
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 Cena zaporowa – cena ustalona poniżej ceny

maksymalizującej zysk celem zniechęcenia 

konkurentów od wejścia na rynek.

 Cena drapieżna – cena tymczasowo ustalona poniżej 

kosztów przeciętnych celem wypchnięcia 

konkurentów z rynku lub powstrzymania wejścia.

 Przewaga konkurencyjna – nadrzędna pozycja 

względem konkurentów oparta na pewnym 

niepowtarzalnym i trudnym do skopiowania atrybucie.

Rynki kontestowalne
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Wnioski

 Zróżnicowane produkty są wszędzie, przykłady 

konkurencji monopolistycznej występują 

dookoła.

 Teoria konkurencji monopolistycznej opisuje 

wiele rynków w gospodarce. Jednak, oferuje 

mało wskazówek dla polityków gospodarczych 

mających na celu poprawę alokacji zasobów na 

rynku.
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Podsumowanie

 Na rynku konkurencji monopolistycznej występuje 

wiele firm, zróżnicowane produkty i swoboda 

wejścia/wyjścia.

 Przedsiębiorstwo na rynku monopolistycznym 

posiada niewykorzystane moce produkcyjne. 

Produkuje na opadającej części krzywej 

całkowitych kosztów przeciętnych. Cena ustalona 

przez przedsiębiorstwo przewyższa koszt 

krańcowy.
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Podsumowanie

 Na rynku konkurencji monopolistycznej pojawia 

się strata pusta spowodowana ukrytym w cenie 

narzutem na koszt krańcowy. Liczba firm 

działających na rynku może być za mała lub za 

duża. Możliwość usunięcia tych nieefektywności 

przez politykę gospodarczą jest ograniczona.
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Podsumowanie

 Dążenie do zróżnicowania produktu skutkuje 

posługiwaniem się reklamą i marką. Krytycy 

reklamy i marki twierdzą, że firmy posługują się 

nimi, aby wykorzystać nieracjonalność nabywcy i 

zmniejszać intensywność konkurencji. Obrońcy 

twierdzą, że firmy wykorzystują reklamę i markę, 

aby informować klientów, co sprzyja intensywnej 

konkurencji cenowej i jakościowej.

 Rynki kontestowalne mogą dawać zbliżone efekty 

jak konkurencyjne pomimo występowania niewielu 

producentów.


