
Doskonała konkurencja vs monopol 

Zadanie 1. Na podstawie wykresu policz:  

 

a) nadwyżkę konsumenta dla rynku doskonałej konkurencji 

Ilość i cena równowagi jest wyznaczona przez punkt przecięcia popytu i MC(podaż) → P=5, Q=10. 

Nadwyżka konsumenta to pole trójkąta ograniczonego osią Y, krzwą popytu i ceną,  

czyli 𝐶𝑆 =
1

2
∗ 10 ∗ 5 = 25 

b) nadwyżkę konsumenta dla monopolu   

Wielkość produkcji maksymalizującej zysk monopolisty jest wyznaczona przez punkt przecięcia MR i 

MC → Q=5. Cenę odczytujemy z krzywej popytu → P=7.5. Nadwyżka konsumenta to pole trójkąta 

ograniczonego osią Y, krzwą popytu i ceną, czyli 𝐶𝑆2 =
1

2
∗ 2.5 ∗ 5 = 6.25 

c) zysk monopolisty  

𝜋 = 2.5 ∗ 5 = 12.5 

d) stratę pustą z tytułu działania monopolu 

𝐷𝑊𝐿 =
1

2
∗ 2.5 ∗ 5 = 6.25 

e) Wyjaśnij dlaczego alokacja zasobów w monopolu jest społecznie nieoptymalna 

Alokacja zasobów w monopolu jest społecznie nieoptymalna, ponieważ w porównaniu do doskonałej 

konkurencji dobbrobyt jest niższy. Nadwyżka całkowita w monopolu nie jest maksymalizowana. Można 

zwiększyć dobrobyt zwiększając sprzedawaną ilość, Wartość każdej dodatkowej jednostki, czyli cena 

przewyższa w monopolu koszt jej produkcji. Dlatego też mamy do czynienia ze stratą pustą. 

Nadwyżka całkowita na rynku doskonałej konkurencji jest większa niż nadwyżka całkowita na rynku 

zmonopolizowanym. Nadwyżka konsumenta z doskonałej konkurencji zostaje pomniejszona przez 

zysk monopolisty i stratę pustą spowodowaną monopolizacją rynku.  

Zadanie 2. Doskonale konkurencyjne gałąź przemysłu zostaje przejęta przez monopolistę, który 
planuje kontynuować działalność jako koncern. W konsekwencji długookresowa krzywa podaży 
doskonale konkurencyjnej gałęzi (LRSS) staje się długookresową krzywą kosztów krańcowych 
monopolisty (LMCm) a krótkookresowa krzywa SRSS staje się krzywą SMCm monopolisty.  
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a. Ile wynosiły cena i ilość równowagi w przypadku konkurencji doskonałej? P=A, Q = G  
b. Przy jakich cenie i ilości monopolista zdecyduje się operować na rynku w krótkim okresie? P=B, 

Q = F 
c. Przy jakiej cenie i ilości monopolista będzie maksymalizować zyski w długim okresie? P=C, Q = 

E 
d. Ile te zyski będą wynosiły? (C-A)*E 
e. Ile wynosi nadwyżka konsumenta w przypadku konkurencji doskonałej w równowadze 

długookresowej?  
f. Ile wynosi nadwyżka konsumenta w równowadze długookresowej jeśli występuje monopol? 
g. Co się stało z różnicą nadwyżki konsumenta? 
 
Oligopol 
Zadanie 3. Na pewnym rynku działaja dwie identyczne firmy: A i B. Popyt na produkowane przez nie 

dobro to 𝐷 = 10 − 0.5𝑃. Koszty krańcowe produkcji obu firm są stałe i wynoszą 5. Każda z fim ma do 

wyboru 3 strategie produkcji: 5 jednostek, 3
1

3
 jednostek lub 2.5 jednostek. Poniższa macierz wypłat 

obrazuje zysk firm dla każdej kombinacji strategii. Wyznacz rozwiązanie problemu dla kartelu i dla 

duopolu. Znajdź równowagę Nasha. 
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Konkurencja monopolistyczna 

Zadanie 4. Wyobraź sobie, że jesteś konsultantem w firmie, która operuje na rynku konkurencji 

monopolistycznej. Analitycy przygotowali dla Ciebie dane o cenie, koszcie krańcowym i koszcie 

przeciętnym dla produkowanego przez firmę dobra (koszty stałe wynoszą 0). W każdym z 4 

przypadków rozważ: 

 Czy firma maksymalizuje zsyki?  

 Jesli firma nie maksymalizuje zysku, to co powinna zrobić by je zwiększyć?  

 Czy firma jest w długookresowej równowadze?  

 

a) P>MC, P>ATC 

Zysk jest dodatni (P>ATC), ale bez danych o MR nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest on 

maksymalny. Firma nie jest w długookresowej rónowadze.  

b) P>MC, P<ATC 

Zysk jest ujemny (P<ATC), a więc zaprzestanie produkcji zwiększyłoby zysk. Firma nie jest w 

długookresowej rónowadze. 

c) P=MC, P<ATC 

Zysk jest ujemny (P<ATC), a więc zaprzestanie produkcji zwiększyłoby zysk. Marża 

monopolistyczna wynosi 0, ponieważ nie ma narzutu na koszty krańcowe. Firma nie jest w 

długookresowej rónowadze. 

d) P>MC, P=ATC 

Zysk jest zerowy. Firma jest w długookresowej rónowadze, ponieważ cena jest równa przeciętnym 

kosztom całkowitym.  

 

 

 

 

 

 


