
Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne.

Krzysztof Makarski

24 Monopol

Wst
↪
ep

• Wiemy jak zachowuje si ↪e ga l ↪aź doskonale konkurencyjna.

• G lówny obszar zainteresowania to porównanie cen, ilości oraz efektywności poszczególnych struktur
rynkowych.

• Nast ↪epnie poznamy zachowanie ga l ↪ezi dzia laj ↪acych w innych strukturach rynkowych:

– monopol

– monopolistyczna konkurencja

– oligopol

• Zaczynamy od monopolu (jedna firma w ga l ↪ezi).

Maksymalizacja zysku.

• Problem ma postać
max

y
r(y)− c(y)

gdzie r(y)− przychody i c(y)− koszty. Przychody to cena razy ilość, ale ponieważ monopolista jest
jedynym podmiotem na rynku to cena zależy od sprzedanej ilości, a zatem r(y) = p(y)y, gdzie p(y) to
odwrócona funkcja popytu.

• Warunek optymalności
MR = MC

gdzie

MR =
d(p(y)y)

dy
= p′(y)y + p(y)

(zauważ, że w warunkach doskona lej konkurencji MR = p co wyjaśnia różnic ↪e w końcowym wyniku).
Patrz Rysunek 24.1

• Przekszta lcaj ↪ac otrzymujemy (przekszta lcenia patrz Rozdzia l 15)

p

[
1− 1

|εp|

]
= MC (24.1)

Zatem, jeżeli MC > 0, monopolista zawsze operuje w rejonie w którym |εp| > 1 (popyt jest elastyczny).
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Rysunek 24.1: Monopolista z liniow ↪a krzyw ↪a popytu.

powrót

Wycena wed lug narzutu.

• Niech narzut µ b ↪edzie dany nast ↪epuj ↪acym równaniem

p = µMC

• Korzystaj ↪ac z równania (24.1) otrzymujemy

p =
1[

1− 1
|εp|

]MC (24.2)

• Zatem narzut µ wynosi

µ =
1[

1− 1
|εp|

]
a ponieważ (jak wynika z równania (24.1)) monopolista operuje w rejonie w którym |εp| > 1, to

µ > 1

co oznacza, że monopolista ustala zawsze cen ↪e powyżej kosztu krańcowego (w odróżnieniu od doskona lej
konkurencji, w której cena jest równa kosztowi krańcowemu).

• Patrz Rysunek 24.2
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Rysunek 24.2: Monopol przy sta lej elastyczności cenowej popytu.

powrót

Przyk lad. Wp lyw podatków na zachowanie monopolisty.

• Przypuśćmy, że nast ↪epuje wzrost podatku (od ilości), co si ↪e stanie z cen ↪a rynkow ↪a (za lóżmy, że MC =
c)?

– popyt liniowy: p(y) = a− by. Z (24.2)

p =
MC + t

1 + dp
dy

y
p

=
c+ t

1− byp

przekszta lcaj ↪ac i podstawiaj ↪ac pod y, otrzymujemy

p =
a+ c+ t

2

zatem
dp

dt
=

1

2

po wzroście podatku cen ↪e wzrasta o po low ↪e wartości przyrostu podatku. Patrz Rysunek 24.3

– popyt o sta lej elastyczności popytu: y = p2, |ε| =
∣∣∣dydp p

y

∣∣∣ =
∣∣∣2p p

p2

∣∣∣ = 2. Z (24.2)

p(y) =
MC + t

1− [1/ |ε|]
=

c+ t

1− [1/ |ε|]

wyliczaj ↪ac pochodn ↪a
dp

dt
=

1

1− [1/ |ε|]
= 2

zatem po wzroście podatku cena wzrasta dwukrotnie bardziej niż podatek.
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Rysunek 24.3: Liniowy popyt i podatek.

powrót

Nieefektywność monopolu.

• Alokacja w warunkach monopolu jest nieefektywna, ponieważ p ≥MC

• Patrz Rysunek 24.4

Strata spo leczna z tytu lu monopolu.

• Strat ↪e spo leczna z tytu lu monopolu da si ↪e zmierzyć (miara podawana tutaj dzia la tylko w przypadku
preferencji quasi-liniowych).

• Patrz Rysunek 24.5.

• Intuicja: MC mierzy koszt każdej dodatkowej jednostki produktu, wi ↪ec dodaj ↪ac (czyli ca lkuj ↪ac) te
wszystkie jednostki dostajemy AV C produkcji y jednostek produktu.
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Rysunek 24.4: Nieefektywność monopolu.

powrót

Rysunek 24.5: Strata spo leczna z tytu lu monopolu.

powrót
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Studium przypadku: Telekomunikacja i telewizja w Meksyku.

• W Meksyku w 2013 roku América Móvil (w laściciel Carlos Slim - najbogatszy cz lowiek świata, szaco-
wany maj ↪atek 78 miliardów dolarów w 2012) ma udzia l w rynku ponad 70%.

• Szacowana przez OECD w 2012 strata spo leczna z tytu lu monopolizacji po l ↪aczeń szerokopasmowych
oraz telefonii komórkowej wynosi 25 miliardów dolarów rocznie (patrz http://www.oecd-ilibrary.org/science-
and-technology/estimation-of-loss-in-consumer-surplus-resulting-from-excessive-pricing-of-telecommunication-
services-in-mexico 5k9gtw51j4vb-en.).

• Proponowana polityka (podj ↪eta w Meksyku):

– stworzenie niezależnego nadzorcy z możliwości ↪a nak ladania kar

– kary b ↪ed ↪a egzekwowane natychmiast i wi ↪aż ↪ace (chyba że uchylone przez s ↪ad)

– asymetryczne op laty za po l ↪aczenie (monopolista p laci wi ↪ecej za po l ↪aczenia z konkurentami niż
odwrotnie).

Przyk lad: Czy zawsze monopole s
↪

a niepoż
↪

adane? Optymalna d lugość życia patentu.

• Czasami prawa monopolistyczne mog ↪a okazać si ↪e pożyteczne. Patenty oferowane w laścicielom wyna-
lazku daj ↪a bodźce do ponoszenia kosztów wynalazku. Wówczas mamy ”coś za coś” wzrost nieefek-
tywności z powodu praw monopolistycznych kontra spadek nieefektywności z tytu lu nieoptymalnych
innowacji. Można to regulować d lugości ↪a życia patentu (w USA 17 lat).

• Jednak niektórzy krytykuj ↪a to rozumowanie. Argumenty używane przez krytyków to m.in.:

– może istnieć konkurencyjna innowacja

– prawo patentowe staje si ↪e coraz bardziej kosztowne co generuje straty spo leczne z tytu lu wydatków
na prawników.

– patentowe zasieki (patent thickets) - zwi ↪ekszanie przez firmy ponad realne potrzeby swojego port-
folia patentów, wykorzystywane jest do uniemożliwiania innym podmiotom wprowadzania zna-
cz ↪acych ulepszeń korzystnych z punktu widzenia użytkowników i/lub do uniemożliwiania zakupu
licencji po niższej cenie od konkurentów o s labszej pozycji na rynku, co wp lywa na obniżenie po-
ziomu innowacyjności gospodarki jako ca lości i jest niekorzystne z punktu widzenia dobra wspól-
nego.

– poszukiwanie renty, patrz Sonny Bono Act lub Mickey Mouse Protection Act z 1998 r.

Monopol naturalny.

• Czasami np. w przypadku dóbr użyteczności publicznej (gaz, elektryczność, telefon) powstaj ↪a naturalne
monopole. Powstaj ↪a wówczas gdy produkcja przy p = MC daje ujemne zyski. Patrz Rysunek 24.6.

• Sytuacja taka powstaje gdy koszty sta le s ↪a duże a krańcowe ma le.

• Co robić? Dwa przyk ladowe sposoby:

– rz ↪ad operuje - problem efektywności.

– rz ↪ad reguluje prywatn ↪a firm ↪e, tak aby p = AC - może być trudne, cz ↪esto też w Polsce urz ↪edy
regulacji raczej odgrywaj ↪a rol ↪e lobby przemys lu niż regulatora. Wyst ↪epuje problem przej ↪ecia
regulatora (regulatory capture). Ponadto obniżanie kosztów może nie być op lacalne.
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Rysunek 24.6: Monopol naturalny.

powrót

Dlaczego powstaj
↪

a monopole.

• MES (minimalna skala efektywna) zbytu duża w porównaniu do rozmiaru rynku (tutaj polityka jest
ważna). Patrz Rysunek 24.7.

• zmowa - tworzenie karteli (nielegalne)

• zasz lości historyczne (przyk lad: kartel diamentowy De Beers)

• marki handlowe, prawa autorskie, patenty itp.

Przyk lad.

1. Monopolista napotyka na odwrócon ↪a funkcj ↪e popytu p(y) = 12 − y, a krzywa kosztów jest dana za
pomoc ↪a c(y) = y2.

(a) Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, jeżeli monopolista maksymalizuje zysk?

(b) Jaka wielkość produkcji jest efektywna w sensie Pareto?

(c) Policz i pokaż pust ↪a strat ↪e.

(d) Przepuśćmy że monopolista może doskonale dyskryminować cenowo (sprzedawać każdy produkt
po jego cenie granicznej). Ile wynosi produkcja i strata pusta?

(e) Przypuśćmy, że rz ↪ad zdecydowa l si ↪e na lożyć na monopolist ↪e podatek 2 z l od każdej jednostki
produktu. Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, cena i strata pusta?
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Rysunek 24.7: Popyt a minimalna skala efektywna.

powrót

(f) Przypuśćmy, że rz ↪ad decyduje si ↪e na lożyć podatek w wysokości 10 z l na zyski monopolisty. Jaka
b ↪edzie wielkość produkcji, cena i strata pusta?

(g) Przypuśćmy, że masz na lożyć na monopolist ↪e cen ↪e maksymaln ↪a tak aby zminimalizować strat ↪e
pust ↪a. Ile powinna wynosić taka cena maksymalna? Jaka b ↪edzie wielkość produkcji, cena i strata
pusta?

(h) Zastanów i przedyskutuj si ↪e w jaki sposób spo leczeństwa mog ↪a rozwi ↪azać problem nieefektywności
monopolu.

Podsumowanie.

• Monopol produkuje mniej i drożej niż konkurencja monopolistyczna.

• Wyst ↪epuje marża monopolistyczna.

• Nieefektywność monopolu (strata spo leczna).

• Monopol naturalny.

• Dlaczego powstaj ↪a monopole?

• Lektura: Varian, rozdzia l 24.

Pytania sprawdzaj
↪

ace.

• Pokaż sytuacj ↪e zwyk lego monopolisty na rysunku, zaznacz produkcj ↪e, cen ↪e, marż ↪e (narzut) oraz zyski.

• Przypuśćmy, że monopolista napotyka liniowy popyt. Jak wzrost popytu na produkty zwyk lego mo-
nopolisty wp lynie na cen ↪e, produkt, marż ↪e oraz zyski? Krótko opisz rysunek.
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• Pokaż zależność pomi ↪edzy przychodem a krańcowym przychodem, krótko uzasadnij.

• Czy monopol jest efektywny? Pokaż na rysunku i krótko uzasadnij.

• Wyjaśnij poj ↪ecie straty spo lecznej (pustej). Pokaż na rysunku i krótko uzasadnij.

• Wyjaśnij kiedy mamy do czynienia z monopolem naturalnym. Pokaż na rysunku i krótko uzasadnij.
W jaki sposób polityka gospodarcza może radzić sobie z problemem monopolu naturalnego, uzasadnij.

• Dlaczego powstaj ↪a monopole?

• Porównaj wielkość produkcji monopolu i doskona lej konkurencji. Porównaj ceny i marże. Wyjaśnij
różnice.
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25 Zachowanie monopolistyczne.

Wst
↪
ep

• Wiemy jak zachowuje si ↪e ga l ↪aź doskonale konkurencyjna i monopol.

• Wi ↪ekszość firm znajduje si ↪e gdzieś pomi ↪edzy doskona l ↪a konkurencj ↪a a monopolem.

– Posiada jak ↪aś si l ↪e monopolistyczn ↪a, ale musi si ↪e liczyć z dzia laniem bliższych i dalszych konku-
rentów.

– Przyk lad: Konkurencja monopolistyczna

• Nast ↪epnie omówimy różne rodzaje zachowań monopolistycznych maj ↪acych na celu zwi ↪ekszenie zysku.

• Potem oligopol.

Różnicowanie cen (dyskryminacja cenowa).

• Dyskryminacja cen I stopnia - monopolista sprzedaje różne jednostki po różnych cenach oraz różnym
osobom po różnych cenach.

• Dyskryminacja cen II stopnia - monopolista sprzedaje różne jednostki po różnych cenach ale każda
osoba, która kupuje tak ↪a sam ↪a ilość dobra p laci tak ↪a sam ↪a cen ↪e. Przyk lad: Rabaty przy zakupach
hurtowych.

• Dyskryminacja cen III stopnia - monopolista sprzedaje różnym osobom po różnych cenach, ale każda
jednostka produktu sprzedana danej osobie ma tak ↪a sam ↪a cen ↪e. Przyk lad: Zniżki dla studentów lub
emerytów.

Różnicowanie cen I stopnia.

• Doskona la dyskryminacja cenowa, każdy p laci inn ↪a cen ↪e za każd ↪a jednostk ↪e. Co ciekawe otrzymujemy
Pareto efektywny produkt, patrz Rysunek 25.2.

• Zauważmy, że ten sam efekt można uzyskać poprzez oferowanie różnym klientom pakietów w postaci
oferty ”wszystko albo nic”. Producent przejmuje ca l ↪a nadwyżk ↪e. Rzadko wyst ↪epuje w praktyce, bo z
regu ly producenci nie maj ↪a możliwości rozróżniania klientów.

Przyk lad: Różnicowanie cen I stopnia w praktyce.

• W praktyce bardzo trudne (prawie niemożliwe).

• Dost ↪ep do big data u latwia i w przysz lości może u latwić.

• W 2005 Southwest Airlines wprowadzi ly aplikacj ↪e o nazwie Ding. Aby zainstalować trzeba by lo podać
kod pocztowy oraz lotnisko w pobliżu domu. Pasażerowie byli zach ↪ecani do zrejestrowania si ↪e w
programie frequent flyer. W aplikacji można by lo kupić bilety bezpośrednio, spersonalizowane. Jeżeli
taka aplikacja mia laby dost ↪ep do informacji o nas (facebook, historia przegl ↪adarki itp.) mielibyśmy
dyskryminacj ↪e cenow ↪a I stopnia. Prawa prywatności kluczowe.
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Rysunek 25.2: Dyskryminacja cenowa I stopnia.

powrót

Różnicowanie cen II stopnia.

• Polega na stosowaniu nieliniowych cen. Jeżeli np. mamy dwa typy konsumentów to tak dobiera si ↪e
ilości i ich ceny aby konsumenci dokonali samo-selekcji. Patrz Rysunek 25.3.

• Przej ↪ecie ca lej nadwyżki nie jest możliwe. Typ niski dostaje nadwyżk ↪e 0, natomiast ponieważ ofert ↪e dla
wysokiego typu trzeba tak skonstruować, aby nie wybiera l on oferty przeznaczonej dla typu niskiego
(ograniczenie zgodności motywacji) typ wysoki uzyskuje dodatni ↪a nadwyżk ↪e. Zatem producent nie
przejmuje ca lej nadwyżki (jak w przypadku dyskryminacji cenowej I stopnia, ale i tak uzyskuje wi ↪eksze
zyski niż przy liniowych cenach. Cz ↪esto też powi ↪azane jest z jakości ↪a dóbr (dlatego latte jest takie
drogie).

• Ten sam efekt można też uzyskać oferuj ↪ac dwa różne plany dwutaryfowych, tak jak np. w telefonii
komórkowej (patrz zadania z ćwiczeń), wówczas oferuje si ↪e dwa plany: jeden z wysokim abonamentem i
nisk ↪a op lat ↪a za minut ↪e po l ↪aczenia a drugi z niskim abonamentem i wysok ↪a op lat ↪a za minut ↪e po l ↪aczenia.

Przyk lad.

1. The Mall Street Journal rozważa rozszerzenie swoich us lug na wysy lanie swoich artyku lów przez e-
mail czytelników. Zamówione badania marketingowe wskazuj ↪a istnienie dwóch grup potencjalnych
odbiorców: kadra menedżerska i studenci. Niech y oznacza ilość artyku lów oferowanych w ci ↪agu roku.
Kadra menedżerska ma nast ↪epuj ↪ac ↪a funkcj ↪e popytu PM (y) = 100 − y, a studenci PS(y) = 80 − y.
Koszty krańcowe wynosz ↪a zero.

(a) Narysuj obie krzywe popytu.
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Rysunek 25.3: Dyskryminacja cenowa II stopnia.

powrót

(b) Jeżeli The Mall Street Journal może rozróżnić swoich konsumentów to jakie pakiety powinien
im zaoferować i za ile (w formie ”wszystko albo nic”)? (Wskazówka: Przypomnij sobie wyk lad o
nadwyżce konsumenta).

(c) Przypuśćmy, że gazeta nie jest w stanie rozróżnić konsumentów i chce żeby dokonali oni samo-
selekcji. Jakie powinna zaoferować pakiety?

(d) Co powinna zrobić gazeta jeżeli studentów jest tyle samo co menedżerów?

Przyk lad: Różnicowanie cen biletów lotniczych.

• “Bilety bez ograniczeń” na podróże s lużbowe oraz “bilety z ograniczeniami” na loty turystyczne.

• Klasa business i turystyczna.

• Cytat na temat polityki cenowej kolei żelaznych: “To nie z powodu kilku tysi ↪ecy franków, które nale-
ża loby wydać na przykrycie dachem wagonu trzeciej klasy lub na obicie wyśció lk ↪a twardych siedzeń,
ta czy inna spó lka kolejowa ma otwarte wagony kolejowe z drewnianymi  lawkami ... Po prostu próbuje
zapobiec temu, aby pasażerowie, których stać na bilety drugiej klasy, podróżowali trzeci ↪a klas ↪a - uderza
w biednych nie w tym celu, aby ich zranić, ale po to, aby odstraszyć bogatych ...”

Różnicowanie cen III stopnia.

• Stosowane jeżeli da si ↪e rozróżnić konsumentów np. zniżki dla studentów lub emerytów. Wówczas
p1 > p2, oznacza |ε2| > |ε1|. Wynika to z

p1(y1)

[
1− 1

|ε1,p(y1)|

]
= MC(y1 + y2)

p2(y2)

[
1− 1

|ε2,p(y2)|

]
= MC(y1 + y2)
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Różnicowanie cen III stopnia.

• Stosowane jeżeli da si ↪e rozróżnić konsumentów np. zniżki dla studentów lub emerytów. Wówczas
p1 > p2, oznacza |ε2| > |ε1|. Wynika to z

p1(y1)

[
1− 1

|ε1,p(y1)|

]
= MC(y1 + y2)

p2(y2)

[
1− 1

|ε2,p(y2)|

]
= MC(y1 + y2)

Przyk lad: Różnicowanie cen czasopism akademickich.

• Różne ceny dla prenumeratorów w różnych krajach.

Sprzedaż wi
↪

azana

• Sprzedaż wi ↪azana - sprzedawania różnych dóbr razem w pakietach.

• Intuicja: Sprzedaż wi ↪azana zmniejsza rozrzut sk lonności do zap laty, a cena jest określona przez naj-
niższ ↪a sk lonność do zap laty.

Typ Konsumenta Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny

A 120 100
B 100 120

Przyk lad

1. Monopolista produkuje dwa dobra A i B, funkcje kosztów: C(yA) = 0 oraz C(yB) = 0. Na rynku tych
produktów wyst ↪epuj ↪a dwa typy konsumentów, oznaczmy ich 1 i 2. Dla uproszczenia za lóżmy, że każdy
typ jest reprezentowany przez jednego konsumenta, który zg lasza popyt na 1 jednostk ↪e dobra, jeżeli
cena jest równa lub niższa niż jego cena graniczna oraz na 0 jednostek dobra w przeciwnym przypadku.
Ceny graniczne konsumentów s ↪a nast ↪epuj ↪ace: v1A = 80 oraz v1B = 80, v2A = 120 oraz v2B = 10.

(a) Znajdź, maksymalizuj ↪ace zysk, ceny obydwu dóbr, pA and pB , jeżeli nie zachodzi sprzedaż wi ↪a-
zana. Policz zyski z tej strategii cenowej.

(b) Znajdź cen ↪e pakietu sk ladaj ↪acego si ↪e z obydwu dóbr ppakiet przy wykorzystaniu czystej sprzedaży
wi ↪azanej (sprzedawane s ↪a tylko pakiety). Policz zyski z tej strategii cenowej.

(c) Znajdź cen ↪e pakietu sk ladaj ↪acego si ↪e z obydwu dóbr ppakiet, oraz ceny dóbr pA, pB przy wy-
korzystaniu mieszanej sprzedaży wi ↪azanej (sprzedawane s ↪a zarówno pakiety jak i każde z dóbr
oddzielnie). Policz zyski z tej strategii cenowej.

Taryfy dwucz
↪
eściowe

• Dylemat Disneylandu: Za lóżmy, że wszyscy s ↪a tacy sami, krzywa popytu na przejazdy jak w Rysunku
25.5.

• Rozwi ↪azanie: op lata za wej́scie = nadwyżka konsumenta, op lata za przejazd = koszt krańcowy.
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Rysunek 25.4: Dylemat Disneylandu.

powrót

Przyk lad

1. Nowo powsta le weso le miasteczko rozważa strategi ↪e cenow ↪a. Menedżerowie spodziewaj ↪a si ↪e 1000 ludzi
dziennie, a każda osoba zg lasza popyt na y = 50 − 50p przejazdów w weso lym miasteczku, gdzie p−
cena za przejazd. Dla uproszczenia zak ladamy, że koszt krańcowy wynosi 0.

(a) Jaka b ↪edzie maksymalizuj ↪aca zysk cena przejazdu? Ile przejazdów typowy konsument wybierze?
Jaki b ↪edzie zysk weso lego miasteczka z jednej osoby?

(b) Jaka jest Pareto efektywna cena przejazdu?

(c) Jaki plan dwutaryfowy maksymalizowa lby zysk? (Wskazówka: Wybierz efektywn ↪a cen ↪e za prze-
jazd, a nast ↪epnie cen ↪e z wej́scie tak ↪a aby przej ↪ać ca l ↪a nadwyżk ↪e konsumenta). Jakie b ↪ed ↪a wówczas
zyski?

Konkurencja monopolistyczna.

• Prawdopodobnie najcz ↪eściej wyst ↪epuje. Firmy różnicuj ↪a produkty (np. Nike, Adidas, Reebok), dzi ↪eki
czemu uzyskuj ↪a si l ↪e rynkow ↪a (i malej ↪ac ↪a krzyw ↪a popytu). Ponadto mamy swobod ↪e wej́scia i wyj́scia,
co obniża zyski aż spadn ↪a do zera. W równowadze nast ↪epuj ↪ace warunki s ↪a spe lnione:

– Cena i produkt każdej firmy znajduje si ↪e na jej krzywej popytu.

– Każda firma maksymalizuje zysk, przy danej krzywej popytu.

– Zyski s ↪a zero (swoboda wej́scia i wyj́scia).

• Zatem w równowadze krzywa popytu jest styczna do krzywej AC, co daje nam d lugookresow ↪a ilość i
cen ↪e. Patrz Rysunek 25.6.

• Ceny nie s ↪a równe kosztom krańcowym, marże s ↪a dodatnie, co oznacza, że alokacja nie jest Pareto
efektywna.

14



Rysunek 25.5: Konkurencja monopolistyczna.

powrót

Podsumowanie.

• Dyskryminacja cenowa,

• Sprzedaż wi ↪azana.

• Taryfy dwucz ↪eściowe.

• Konkurencja monopolistyczna.

• Lektura: Varian, rozdzia l 25. 1-7.

Pytania sprawdzaj
↪

ace.

• Wyjaśnij poj ↪ecie różnicowania cen I stopnia. Pokaż t ↪e sytuacj ↪e na rysunku. Co si ↪e dzieje z nadwyżk ↪e
producenta, konsumenta w stosunku do zwyk lego monopolu? Czy alokacja jest wówczas efektywna?

• Wyjaśnij poj ↪ecie różnicowania cen II stopnia. Pokaż t ↪e sytuacj ↪e na rysunku. Co si ↪e dzieje z nadwyżk ↪e
producenta, konsumenta w stosunku do zwyk lego monopolu? Czy alokacja jest wówczas efektywna?

• Wyjaśnij poj ↪ecie różnicowania cen III stopnia. Pokaż t ↪e sytuacj ↪e na rysunku. Co si ↪e dzieje z nadwyżk ↪e
producenta, konsumenta w stosunku do zwyk lego monopolu? Czy alokacja jest wówczas efektywna?

• Pokaż na przyk ladzie zjawisko sprzedaży wi ↪azanej. Jak sprzedaż wi ↪azana wp lywa na zyski producen-
tów?
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• Wyjaśnij co to s ↪a taryfy dwucz ↪eściowe. Pokaż na przek ladzie w jakich sytuacjach mog ↪a być stosowane.
Jaka jest ich zaleta w porównaniu z cenami liniowymi?

• Pokaż sytuacj ↪e firmy w równowadze d lugookresowej w konkurencji monoplistycznej monopolisty na
rysunku, zaznacz produkcj ↪e, cen ↪e, marż ↪e (narzut) oraz zyski. Opisz rysunek.
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