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N. G R E G O R Y  M A N K I W

M A R K  P.  T A Y L O R

16 Oligopol

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

pytania:

 Jakie struktury rynkowe znajdują się pomiędzy 

rynkiem doskonale konkurencyjnym a monopolem, 

i jakie są ich cechy?

 Jakie wyniki są możliwe w ramach oligopolu? 

 Dlaczego firmom oligopolistycznym trudno jest 

współdziałać ze sobą?

 Jak prawa antymonopolowe wzmacniają 

konkurencję?
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Wstęp:  
Pomiędzy monopolem a konkurencją

Dwa ekstrema

• Firmy konkurencyjne: wiele firm, identyczne 

produkty

• Monopol: jedna firma

Pomiędzy tymi ekstremami

• Oligopol:  wyłącznie kilku sprzedających oferuje 

podobne lub identyczne produkty.

• Konkurencja monopolistyczna:  wiele firm 

sprzedaje podobne, ale nie identyczne produkty.
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Mierzenie koncentracji rynku

 Współczynnik koncentracji: procent całkowitej 

produkcji rynku dostarczony przez czterech 

największych producentów.

 Im wyższy współczynnik koncentracji, tym 

mniejsza konkurencja.

 Ten rozdział omawia oligopol strukturę rynkową 

z wysokim współczynnikiem koncentracji.

Współczynnik koncentracji wybranych gałęzi 

przemysłu w USA

Przemysł Współczynnik koncentracji

Konsole do gier video 100%

Piłki tenisowe 100%

Karty kredytowe 99%

Baterie 94%

Napoje bezalkoholowe 93%

Wyszukiwarki internetowe 92%

Płatki śniadaniowe 92%

Papierosy 89%

Pocztówki 88%

Piwo 85%

Operatorzy telefonów komórkowych 82%

Auta 79%
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Przykład: Duopol telefonii komórkowej w
Smalltown

 Smalltown liczy 140 mieszkańców

 „Dobro”:  serwis z nielimitowanym 

czasem rozmów i darmowym telefonem 

komórkowym.

 Krzywa popytu Smalltown

 Dwie firmy:  Cingular i Verizon

(duopol: oligopol z dwoma firmami)

 Koszty każdej firmy:  FC = $0, MC = 

$10
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Przykład: duopol telefonii komórkowej w
Smalltown

Wynik w rynku 

konkurencyjnym:

P = MC = $10

Q = 120

Zysk = $0

Wynik 

monopolu:

P = $40

Q = 60

Zysk = $1,800
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Przykład: duopol telefonii komórkowej w Smalltown

 Jeden z możliwych wyników: zmowa

 Zmowa: porozumienie przedsiębiorstw na rynku 

dotyczące wielkości produkcji i poziomu cen.

 Zarówno Cingular jak i Verizon mogłyby 

produkować  połowę produkcji monopolu:

• Dla każdej firmy:  Q = 30, P = $40, zysk = $900

 Kartel: grupa przedsiębiorstw działających w 

porozumieniu np. Cingular i Verizon (w wyniku 

zmowy)

A C T I V E  L E A R N I N G  1:   

Zmowa a bodźce
Wynik rynku duopolu w zmowie: każda 

firma godzi się na produkcję Q = 30, 

zarabiając zysk = $900.

Jeżeli Cingular wycofuje się z umowy i 

produkuje Q = 40, co dzieje się z ceną 

rynkową? Zyskami firmy Cingular?

Czy w interesie firmy Cingular jest 

wycofanie się z umowy?

Jeżeli obie firmy wycofują się z umowy i 

produkują Q = 40, określ zysk każdej 

firmy.
8

P Q

$0 140

5 130

10 120

15 110

20 100

25 90

30 80

35 70

40 60

45 50



4

A C T I V E  L E A R N I N G  1:   

Odpowiedzi:
Jeżeli obie firmy dotrzymują umowy, zysk 

każdej firmy

Jeżeli Cingular wycofuje się z umowy i 

produkuje

Wielkość rynkowa

Zysk firmy Cingular

Zysk firmy Cingular jest ………….., kiedy firma 

…………………. umowy.

Verizon zrobi to samo, więc obie firmy ………… 

…………………., każda produkuje Q = …..:

Wielkość rynkowa

Zysk każdej firmy
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Zmowa a bodźce

 Dobrobyt obu firm poprawia się, kiedy obie 

dotrzymują umowy kartelowej.

 Ale każda z firm ma zachętę do wycofania się z 

umowy.

 Lekcja:  

Trudno jest firmom w oligopolu tworzyć kartele i 

dotrzymywać warunków umowy.

A C T I V E  L E A R N I N G  2:   

Równowaga oligopolu

Jeżeli każda firma produkuje Q = 40,

wielkość rynkowa = 80 

P = $30 

zysk każdej firmy = $800

Czy w interesie firmy Cingular jest 

zwiększenie wielkości produkcji do Q = 

50?  

Czy w interesie firmy Verizon jest 

zwiększenie wielkości produkcji do Q = 

50?  
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A C T I V E  L E A R N I N G  2:   

Odpowiedzi

Jeżeli każda firma produkuje Q = 40, zyska 

każdej firmy = ………. 

Jeżeli firma Cingular zwiększa produkcję 

do Q = 50:

Wielkość rynkowa ……………………..

Zysk firmy Cingular …………………….. 

……..

Zysk firmy Cingular jest wyższy dla Q = …..

niż dla Q = ……. 

To samo jest prawdą dla firmy Verizon. 
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Równowaga oligopolu

 Równowaga Nasha to sytuacja, w której 

współzależne podmioty ekonomiczne wybierają 

najlepszą dla siebie strategię, przy danych strategiach 

wybranych przez pozostałe podmioty.

 Nasz przykład duopolu posiada równowagę Nasha, w 

której każda firma produkuje Q = 40.  

• Przy założeniu, że Verizon produkuje Q = 40,

najlepszą strategią dla firmy Cingular jest produkcja 

Q = 40.

• Przy założeniu, że Cingular produkuje Q = 40, 

najlepszą strategią dla firmy Verizon jest produkcja 

Q = 40.
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Porównanie wyników rynku

Kiedy firmy w oligopolu samodzielnie określają 

produkcję maksymalizującą zysk,

• Q jest większe niż Q w monopolu, ale mniejsze 

niż Q w rynku doskonale konkurencyjnym

• P jest większa niż P w rynku doskonale 

konkurencyjnym, ale niższa niż P w monopolu.
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Efekt produkcyjny i cenowy

 Zwiększenie produkcji ma dwa efekty na zysk firmy:

• Efekt produkcyjny:  Jeżeli P > MC, większa 

sprzedaż zwiększa zyski.

• Efekt cenowy: Zwiększenie produkcji zwiększa ilość 

rynkową, co zmniejsza cenę rynkową i redukuje zysk 

na wszystkich sprzedanych jednostkach.

 Efekt produkcyjny > efekt cenowy

firma zwiększa produkcję.  

 Jeżeli efekt cenowy> efekt produkcyjny, 

firma zmniejsza produkcję. 
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Rozmiar oligopolu

 Kiedy rośnie liczba firm na rynku,

• Efekt cenowy jest mniejszy

• Oligopol coraz bardziej przypomina rynek 

doskonale konkurencyjny

• P zbliża się do MC

• Wielkość rynkowa zbliża się do wielkości 

efektywnej społecznie
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Teoria gier

 Teoria gier: jest badaniem zachowania ludzi w 

sytuacjach strategicznych

 Strategia dominująca: jest to strategia, która 

jest najlepsza dla pewnego gracza w pewnej 

grze, bez względu na to, jaką strategię wybrali 

pozostali gracze

 Dylemat więźnia: „gra” ilustrująca, dlaczego 

kooperacja jest trudna, nawet jeśli jest opłacalna 

dla obu stron
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Przykład dylematu więźnia

 Policja złapała Bonnie i Clyda, dwoje podejrzanych o napad 

na bank. Policja posiada dowody pozwalające uwięzić ich 

obydwoje na 1 rok.

 Policja przesłuchuje ich w osobnych pomieszczeniach, 

oferując każdemu następującą umowę:

• Jeżeli się przyznasz i wskażesz na swojego partnera, 

jesteś wolny.

• Jeśli się nie przyznasz, ale wskaże cię twój partner, 

idziesz do więzienia na 20 lat.

• Jeżeli obydwoje się przyznacie, obydwoje idziecie do 

więzienia na 8 lat.
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Przykład dylematy więźnia

Przyznanie się Milczenie

Przyznanie 

się

Milczenie

Decyzja Bonnie

Decyzja 

Clyda

Bonnie 

dostaje 8 lat

Clyde 

dostaje 8 lat

Bonnie

dostaje

20 lat

Bonnie 

dostaje rok

Bonnie jest 

wolna

Clyde jest 

wolny

Clyde 

dostaje rok
Clyde 

dostaje 20 lat

Przyznanie się jest strategią dominującą dla obu 

graczy.

Równowaga Nasha:  

……………………
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Przykład dylematy więźnia

 Wynik: obydwoje Bonnie i Clyde przyznają się, 

każde dostaje wyrok 8 lat więzienia.

 Sytuacja obydwojga poprawiłaby się, gdyby 

zachowali milczenie.

 Ale, nawet gdyby przed zatrzymaniem Bonnie i

Clyde przyrzekli sobie zachowanie milczenia, 

interes własny bierze górę i powoduje 

przyznanie się.



8

21

Oligopole jako dylemat więźnia

 Kiedy oligopole tworzą  kartel w nadziei osiągnięcia 

wyników monopolu, napotykają podobny dylemat 

jak Bonnie i Clyde w dylemacie więźnia.

 Nasz wcześniejszy przykład:

• Cingular i Verizon tworzą duopol w Smalltown.

• Kartel maksymalizuje zysk: każda firma zgadza 

się na wielkość Q = 30 klientów.

 Oto macierz wypłat dla tego przykładu….
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Cingular & Verizon w dylemacie więźnia

Q = 30 Q = 40

Q = 30

Q = 40

Cingular

Verizon

Zysk Cingular= 

$900

Zysk Verizon 

= $900

Zysk 

Cingular= 

$1000

Zysk Cingular = 

$800

Zysk Cingular= 

$750

Zysk Verizon= 

$750

Zysk Verizon= 

$800
Zysk Verizon= 

$1000

Strategia dominująca każdej firmy: …………………… 

…………………...

A C T I V E  L E A R N I N G  3:   

Gra “wojna cenowa” 

Gracze:  American Airlines i United Airlines

Wybór:  obniżyć ceny o 50% albo pozostawić ceny na 

niezmienionym poziomie.

• Jeżeli obie linie obniżą ceny, zysk każdej linii = 

$400 milionów

• Jeżeli żadna z linii nie obniży ceny, zysk każdej linii

= $600 milionów

• Jeżeli tylko jedna linia obniży ceny, jej zysk = $800 

milionów, zaś zysk drugiej firmy= $200 milionów

Narysuj macierz wypłat, znajdź równowagę Nasha.

23
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A C T I V E  L E A R N I N G  3:   

Odpowiedzi

Równowaga Nasha:

………………………
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Obniżenie ceny Nieobniżenie ceny

Obniżenie ceny

Nieobniżenie 

ceny

American Airlines

United 

Airlines
$600 

milionów

$600

milionów

$200 

milionów

$800 

milionów

$800 

milionów

$200 

milionów

$400 

milionów

$400 milionów
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Inne przykłady dylematu więźnia

Reklama
Dwie firmy wydają miliony dolarów na reklamy 

telewizyjne, kradnąc sobie nawzajem wpływy. Reklama 

każdej z firm zmniejsza wpływ drugiej firmy, zaś zysk 

obu firm obniża się o koszt produkcji reklam.

Organizacja krajów eksportujących ropę naftową

Kraje członkowskie próbują odgrywać rolę kartelu,  

godząc się na zmniejszenie wydobycia ropy aby 

podnieść ceny i zyski. Ale porozumienia często ulegają 

zerwaniu, kiedy poszczególne kraje wycofują się.
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Inne przykłady dylematu więźnia

Wyścig zbrojeń

Sytuacja obu krajów poprawi się, jeśli oba 

zdecydują się na rozbrojenie, ale dla obu krajów 

zbrojenie się jest strategia dominującą.

Wspólne zasoby

Wszyscy skorzystają w sytuacji kiedy dobra 

wspólne są konserwowane, ale strategią 

dominującą pojedynczych osób jest nadużywanie 

zasobów wspólnych.
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Dylemat więźnia a dobrobyt społeczeństwa

 Niekooperacyjna równowaga oligopolu

• Jest niedobra dla firm oligopolu:

powstrzymuje je od osiągania zysków firm 

monopolu

• Dobra dla społeczeństwa:  

Q jest bliżej do wyniku efektywnego społecznie

P jest bliżej MC

 W innych przykładach dylematu więźnia, 

niezdolność do kooperacji może zredukować 

dobrobyt społeczeństwa np. wyścig zbrojeń, 

nadużycie zasobów wspólnych
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 Kiedy gra powtarzana jest wiele razy, kooperacja 

może stać się możliwa.

 Strategie wiodące do współdziałania:

• Jeżeli rywal wycofuje się z porozumienia w 

jednej rundzie, ty wycofujesz się z porozumienia 

we wszystkich  pozostałych rundach.

• “Wet-za-wet” 

Cokolwiek zrobi twój przeciwnik w jednej rundzie 

(wycofa się lub kooperuje) ty powtarzasz w 

kolejnej rundzie.

Dlaczego ludzie niekiedy kooperują?
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Państwo a oligopole

 Przypomnienie jednej z 10 Zasad:

Niekiedy państwo może poprawić wyniki 

działania rynku.

 W przypadku oligopolu, produkcja jest zbyt niska 

a ceny zbyt wysokie w odniesieniu do optimum 

społecznego.

 Rola polityków gospodarczych:  

promowanie konkurencji, zapobieganie 

kooperacji w celu zwiększenia efektywności 

oligopolu.
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Ustawodawstwo Antykartelowe

 Ustawa Antykartelowa Shermana (1890):

zakazuje zmowy pomiędzy konkurentami

 Clayton Antitrust Act (1914):

podnosi prawa jednostki strengthened rights of 

individuals damaged by anticompetitive 

arrangements between firms
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Spory wokół polityki ochrony konkurencji

 Większość ludzi zgadza się, że porozumienia 

konkurujących ze sobą przedsiębiorstw o 

ustalaniu cen powinny być nielegalne.

 Niektórzy ekonomiści obawiają się, że zwalczanie 

nieuczciwej konkurencji może pójść zbyt daleko i 

może dojść do karania praktyk biznesowych, które 

niekoniecznie są szkodliwe i mogą mieć 

społecznie pożądane cele. 

 Omówmy trzy takie przypadki.

32

1. Utrzymywanie cen odsprzedaży (“Uczciwy 
handel”)

 Pojawia się, kiedy producent nakłada dolne limity 

cenowe dla sprzedawców detalicznych.

 Przeciwnicy zarzucają, że osłabia to konkurencję.

 Ale producent ma siłę monopolistyczną na rynku 

hurtowym i nic nie zyska ograniczając 

konkurencję na rynku detalicznym. 

 Celem tej praktyki jest przeciwdziałanie sytuacji, 

w której sklepy dyskontowe „jadą na gapę” 

kosztem normalnych sklepów (np. sprzęt grający). 
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2. Drapieżne cenotwórstwo

 Jest to sytuacja w której firma obniża ceny aby 

wykończyć konkurencję i w przyszłości cieszyć się 

ceną monopolistyczną.

 Prawo antykartelowe uznaje za nielegalne. Jednak 

trudne do udowodnienia w sądzie kiedy mamy do 

czynienia z drapieżnym cenotwórstwem a kiedy z 

korzystnymi dla konsumentów skutkami konkurencji, 

(niskie ceny).

 Drapieżne cenotwórstwo niekoniecznie jest korzystną 

dla firm strategią:

• Wymaga sprzedaży ze stratą, co jest kosztowne

• Konkurent może na tym mniej ucierpieć.
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3. Sprzedaż wiązana

 Pojawia się, kiedy producent  oferuje dwa produkty 

łącznie, i sprzedaje je za cenę jednego produktu (np. 

Microsoft sprzedaje Microsoft Office w jednym pakiecie, 

kto używał kiedyś Accessa?)

 Krytycy zarzucają, że sprzedaż wiązana daje firmie 

większą siłę rynkową  dzięki powiązaniu produktów słabo 

sprzedających się i produktów dobrze sprzedających się.

 Inni twierdzą, że sprzedaż wiązana nie może zmienić siły 

rynkowej: nabywcy nie chcą płacić więcej za dwa dobra 

razem, niż mniej za każdy z nich sprzedawany oddzielnie.

 Firmy mogą używać sprzedaży wiązanej do dyskryminacji 

cenowej, która jest nielegalna, i która niekiedy zwiększa 

efektywność ekonomiczną.
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Wnioski

 Oligopole mogą wyglądać jak monopole, albo 

rynki konkurencyjne, w zależności od liczby firm 

i od tego na ile są kooperatywne.

 Dylemat więźnia pokazuje jak ciężko jest firmom 

utrzymać współpracę, pomimo, że takie 

zachowanie jest w ich interesie.

 Państwo korzysta z praw antymonopolowych 

aby określić zachowanie oligopolu. Właściwa 

dawka tych praw jest przedmiotem ciągłych 

kontrowersji.
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Podsumowanie

 Oligopole mogą maksymalizować swój zysk 

tworząc kartel i zachowując się jak monopol.

 Jednak, ponieważ każdy oligopolista indywidualnie 

decyduje o wielkości produkcji, wynikiem jest 

większa produkcja i niższa cena niż w warunkach 

monopolu.

 Im większa ilość firm, tym ilość i cena bliższe są 

poziomom odpowiadającym konkurencji.
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Podsumowanie

 Dylemat więźnia pokazuje, że interes własny 

może uniemożliwić ludziom kooperację i to nawet 

wtedy, kiedy współpraca taka jest dla wszystkich 

korzystna. Logika dylematu więźnia pojawia się w 

wielu sytuacjach.

 Politycy gospodarczy wykorzystują prawo o 

ochronie konkurencji, aby powstrzymać 

oligopolistów przed działaniami, które powodują 

osłabienie konkurencji. Ale aplikacja tych praw 

bywa kontrowersyjna.


