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Treść kursu

•1. Ekonomia jako nauka (4 h) 
•2. Rynek, popyt i podaż (4 h) 
•3. Teoria wyboru konsumenta (4 h)
•4. Teoria wyboru producenta (4 h)
•5. Konkurencja doskonała (4 h) 
•6. Konkurencja niedoskonała (4 h)
•7. Podstawy teorii podziału (2 h)
•8. Rynek pracy (2 h) 
•9. Rynek ziemi i kapitału (2h)
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Typy struktur rynkowych

Doskonała:

1. Konkurencja doskonała

Niedoskonała:

2. Konkurencja monopolistyczna

3. Oligopol

4. Monopol



Konkurencja monopolistyczna

•Gastronomia

•Organizacja ślubów

•Wynajem autokarów

•Tkaniny

•Usługi krawieckie

•Lekcje muzyki

•Książki

•Usługi weterynaryjne

•Hotelarstwo

•Zwalczanie szkodników

•Doradztwo kosmetyczne

•Wywóz śmieci

•Nauka jazdy

•Usługi optyczne

•Usługi stomatologiczne

•Rozrywka dla dzieci



Założenia modelu

•Model opracowany przez E.H. Chamberlina i J. Robinson

•Firmy wytwarzają produkty będące bliskimi substytutami, są 
fizycznie podobne, spełniają te same funkcje

•Każdy sprzedawca stara się, aby jego produkt różnił się czymś 
od produktów innych firm, np. wyglądem, marką, 
opakowaniem, reklamą
•Grupa produktowa – przedsiębiorcy produkujący podobne 

wyroby



Założenia modelu

•W grupie produktowej każdy z przedsiębiorców może prowadzić 
swoją politykę, nie obawiając się działań odwetowych ze strony 
pozostałych rywali.

• Istnieje swoboda wejścia i wyjścia, swoboda przepływu kapitału
•Krzywe popytu i kosztów są takie same we wszystkich firmach w 

grupie produktowej (założenie niezbędne do dalszej analizy)

• Założenie doskonałej informacji o rynku – pełna wiedza o rynku i o 
podmiotach działających na rynku

• Założenie o niejednorodności produktów umożliwia 
wyodrębnienie ich w świadomości odbiorców



Równowaga krótkookresowa

•Równowaga przedsiębiorcy oznacza osiągnięcie takiej 
kombinacji cena-wielkość produkcji, która przy danych 
kosztach umożliwia zrealizowanie maksymalnego zysku

•Na rynku konkurencji monopolistycznej występuje 
zróżnicowanie produktu. W tych warunkach wybór 
odpowiedniej jakości produktu, promocja sprzedaży, np. za 
pomocą reklamy, stanowią równie ważne elementy 
maksymalizacji zysku, jak cena czy wielkość produkcji



•Wielkość produkcji zapewniająca maksymalny zysk jest wyznaczona przez 
punkt przecięcia krzywej przychodu marginalnego MR z krzywą kosztu 
marginalnego MC
•Cena P jest wyższa od przeciętnego kosztu całkowitego ATC, więc 

przedsiębiorstwo osiąga zysk

•Przedsiębiorstwo 
maksymalizuje zysk tak samo 
jak monopolista – wybiera 
ilość, przy której przychód 
krańcowy równa się kosztowi 
krańcowemu MR=MC i na 
podstawie krzywej popytu 
ustala cenę odpowiadającą tej 
wielkości



•Przy cenie P, przychodach marginalnych MR, kosztach marginalnych MC 
oraz przeciętnych kosztach stałych ATC, popyt na produkty 
przedsiębiorstwa jest zbyt mały, aby mogło ono osiągnąć zysk

• Jakie kroki powinno podjąć przedsiębiorstwo?

•Wyznaczamy punkt przecięcia 
krzywej MC i MR

•Krzywa popytu D znajduje się 
pod krzywą przeciętnych 
kosztów całkowitych ATC

•Cena P jest niższa od 
przeciętnego kosztu 
całkowitego ATC



Równowaga długookresowa

•Sytuacje przedstawione powyżej (równowaga 
krótkookresowa) nie trwają długo, ponieważ gdy popyt D jest 
duży i sprzedawcy osiągają zysk, to pojawiają się kolejni chętni 
do wkraczania na rynek (nie istnieją bariery wejścia i wyjścia)
•W efekcie rośnie liczba przedsiębiorców oferujących 

podobnego typu produkty.
•Wzrost podaży S oznacza, że: 1) klienci mają większy wybór, 

2) dochodzi do ogólnego spadku cen w całej branży
• Jeśli jakieś przedsiębiorstwo chce zwiększyć sprzedaż Q, to 

musi obniżyć cenę P



Równowaga długookresowa

•Na rynku dostępna jest większa liczba substytutów, co dla 
pojedynczego dostawcy oznacza przesunięcie krzywej popytu 
w lewo, gdyż wraz
z poszerzeniem się oferty
rynkowej zmniejsza się 
wielkość zapotrzebowania
przypadająca na poszcze-
gólne przedsiębiorstwa już
obecne na rynku.
•W konsekwencji zysk 

wszystkich przedsiębiorstw 
spada

S

D’
D



Równowaga długookresowa

D’

D



Równowaga długookresowa

•Kiedy krzywa popytu D przesuwa się w lewo na skutek pojawienia 
się nowych konkurentów, część przedsiębiorstw, które dotychczas 
jakoś sobie radziły, może uznać konkurowanie na tym rynku za 
nieopłacalne i się wycofać.

•W efekcie ograniczenia palety oferowanych produktów zmniejszy 
się podaż S, co będzie prowadziło do wzrostu ceny P.

•Spadek liczby dostawców przyczyni się do wzrostu popytu D na 
produkty tych przedsiębiorstw, które pozostały na rynku.

•Osiągnięcie stanu równowagi oznacza, że znikają bodźce 
skłaniające przedsiębiorstwa do wchodzenia i wychodzenia z 
rynku.



•Krzywa popytu D jest 
styczna do krzywej 
przeciętnych kosztów 
całkowitych ATC

•W tej sytuacji zysk 
ekonomiczny osiąga 
wartość zero

Równowaga długookresowa



Podsumowując stan równowagi na rynku

1. Cena P jest wyższa od kosztu marginalnego MC, ponieważ 
maksymalizacja zysku wymaga zrównania przychodu 
marginalnego MR z kosztem marginalnym MC, a przy krzywej 
popytu D nachylonej ku dołowi przychód krańcowy MR jest 
mniejszy od oceny P.

2. Podobnie jak w przypadku konkurencji doskonałej, cena P = 
przeciętnemu kosztowi całkowitemu ATC, co wynika z faktu, że 
na skutek barier wejścia i wyjścia zysk ekonomiczny dąży do 
zera.



Oligopol

•Konkurencja między nielicznymi przedsiębiorcami

•Sytuacja, w której rynek jest zdominowany przez kilku 
sprzedawców produktów identycznych lub podobnych

•Występuje silna współzależność między konkurentami – 
działania jednego mają wpływ na pozostałych

•Wszyscy mają swobodę działania, ale przy planowaniu 
kolejnych posunięć zawsze uwzględniają spodziewaną reakcję 
rywali









Duopol najprostsza forma oligopolu

•Występuje założenie, że koszt krańcowy MC nie występuje, 
inaczej mówiąc wytworzenie każdej sztuki danego produktu 
wynosi zero.

•Powyższe założenie oznacza, że przychód całkowity TR równa 
się całkowitemu zyskowi TP

•TR=TP

Dla przypomnienia – konkurencja doskonała:

•TR= Q * P

•TP = TR – TC, gdzie TC = TFC + TVC



Q P TR=TP

0 0 0

10 110 1100

20 100 2000

30 90 2700

40 80 3200

50 70 3500

60 60 3600

70 50 3500

80 40 3200

90 30 2700

100 20 2000

110 10 1100

120 0 0



•Dwaj producenci oferujący napoje na rynku z powyższych 
wykresów, prawdopodobnie uzgodnią wspólnie ilość i cenę 
oferowanego napoju tak, aby obojgu się to najbardziej 
opłacało.

•Z powyższego wykresu wynika, że przedsiębiorstwo 
maksymalizuje zysk, gdy sprzedaje 60 l napoju po cenie 60.

•Porozumienie tego rodzaju nazywa się zmową, a sami 
przedsiębiorcy tworzą kartel.

•Zmowy mogą być: 

1) ilościowe – ustalana jest ilość, którą każdy z umawiających 
się przedsiębiorców sprzeda na rynku

2) cenowe – ustalana jest cena, po jakiej dany produkt będzie 
na rynku oferowany



Równowaga w warunkach oligopolu

Założenie – rynek napojów, dwóch konkurentów: A i B

Pytanie – jak zareaguje konkurent B na informację, że konkurent A 
zamierza sprzedać w danym okresie 30 l napoju?

B również mógłby zaoferować 30 l. W takim przypadku sprzedaliby łącznie 
60 l napoju po 60 zł/l. Zysk B wyniósłby 1800 zł (30 l • 60 zł). Gdyby jednak 
zaoferował 40 l sprzedaliby łącznie 70 l napoju po 50 zł/l, a zysk B 
wyniósłby 2000 zł (40 l • 50 zł). Choć oznaczałoby to spadek zysku 
całkowitego, zysk B byłby większy, ponieważ miałby większy udział w rynku. 



Konkurent A mógłby rozumować w taki sam sposób. W takiej 
sytuacji razem dostarczyliby 80 I napoju, więc cena obniżyłaby 
się do 40 zł/l. Jeśli zatem duopoliści podejmują decyzję o 
wielkości produkcji, kierując się własnym interesem, w sumie 
wytwarzają dobro w ilości większej niż optymalna w 
warunkach monopolu i sprzedają je po cenie niższej od ceny 
monopolowej, osiągając mniejszy zysk całkowity, niż osiągnąłby 
monopolista.

Koncentracja na własnym interesie sprawia, że ilość dobra 
wytwarzana w warunkach duopolu jest większa niż w wypadku 
monopolu, ale nie osiąga poziomu właściwego dla konkurencji 
doskonałej.



Gdy duopoliści dostarczą po 40 l 
wody, cena wyniesie  40 zł, więc 
każdy z nich osiągnie zysk w 
wysokości 1600 zł. 
Dbałość o własny interes powoduje, 
że A dochodzi do wniosku: Mój zysk 
wynosi 1600 zł. Załóżmy, że zwiększę 
ofertę do 50 l. W takim przypadku 
sprzedalibyśmy łącznie 90 l napoju 
po 30 zł/l. W efekcie zarobiłbym 
tylko 1500 zł. Zamiast zwiększać 
produkcję, powodując obniżenie 
ceny, bardziej mi się opłaca pozostać 
przy sprzedaży na poziomie 40 l.



Stan, w którym A i B dostarczają po 40 l napoju, wygląda na pewien 
rodzaj równowagi. Ten rezultat nazywamy równowagą Nasha. 

To sytuacja, w której współzależne podmioty ekonomiczne wybierają 
najlepszą dla siebie strategię, biorąc pod uwagę strategie wybrane przez 
innych. W powyższym przykładzie najlepszą strategią dla A i B jest, jeśli B 
zdecyduje się dostarczać 40 l napoju, zaoferowanie takiej samej ilości. 
Podobnie, jeśli A oferuje na sprzedaż 40 l, to najlepszym wyjściem dla B 
jest sprzedawać tyle samo co on. 

Po osiągnięciu równowagi Nasha ani A, ani B nie opłaca się zmieniać 
swojej decyzji. 

Oligopoliści osiągnęliby lepszy wynik, gdyby nawiązali współpracę i 
stworzyli coś w rodzaju monopolu. Ponieważ jednak kierują się własnym 
interesem, nie osiągają stanu właściwego dla monopolu zapewniającego 
największy zysk całkowity. Każdy oligopolista ulega pokusie zwiększenia 
produkcji i zdobycia większego udziału w rynku. Ponieważ wszyscy 
próbują zrobić to samo – produkcja całkowita wzrasta, a cena spada.



Klasyczny dylemat więźnia





Umowa między krajami – postanowienie o ograniczeniu wydobycia do 
określonego poziomu, aby nie dopuścić do spadku ceny na światowych 
rynkach.



• Jeśli oba kraje dotrzymają umowy – zarobią po 50 mln dol. 
Jednak np. przywódca Arabii Saudyjskiej mógłby rozumować 
w następujący sposób:

Mogę utrzymać wydobycie na ustalonym poziomie albo je zwiększyć 
i sprzedawać więcej ropy na światowych rynkach. Jeśli Iran 
dotrzyma umowy, mój kraj zarobi 60 mld dol. przy wysokim 
wydobyciu lub 50 mld dol. przy niskim wydobyciu. W takiej sytuacji 
bardziej mi się opłaca zwiększyć wydobycie. Jeśli natomiast Iran nie 
będzie przestrzegał umowy, mój kraj zarobi 40 mld dol. przy 
wysokim wydobyciu lub 30 mld dol. przy niskim wydobyciu. 
Również w tym wypadku zyskam więcej, jeśli zwiększę wydobycie. 
Niezależnie od tego, co postanowi Iran, najkorzystniejsze dla 
mojego kraju jest nieprzestrzeganie urnowy, czyli zwiększenie 
wydobycia stanowi strategię dominującą. 



• Przedsiębiorstwa na rynku oligopolistycznym chciałyby działać na 
zasadach podobnych do monopolu, ale pogoń za własnym interesem 
sprawia, że relacje między nimi są bliższe konkurencji. 
•W związku z tym w zależności od liczby przedsiębiorstw tworzących 

oligopol i ich skłonności do kooperacji rynek oligopolistyczny może 
mieć więcej wspólnego z monopolem albo z konkurencją doskonałą.
• Analiza dylematu więźnia pozwała zrozumieć, dlaczego oligopoliści 

mają często problemy z utrzymaniem kooperacji, nawet jeśli leży to w 
ich najlepiej pojętym interesie. 
• Państwo reguluje działania oligopolistów za pomocą przepisów o 

ochronie konkurencji. 
• Uzgadnianie cen przez konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa jest 

niewątpliwie szkodliwe z punktu widzenia dobrobytu ekonomicznego, 
dlatego w wielu krajach jest zabronione.
• Jednak niektóre inne praktyki rynkowe, które zdają się ograniczać 

konkurencję, mogą służyć legalnym celom.



Monopol

•Przedsiębiorstwo jest monopolistą, jeśli jako jedyne sprzedaje 
produkt, który nie ma bliskich substytutów

•Za monopolistę można uznać również przedsiębiorstwo, które ma 
zdecydowanie dominującą pozycję na rynku, a dzięki temu – 
wpływ na kształtowanie ceny

•Główną przyczyną powstawania monopoli są bariery wejścia na 
rynek, czyli czynniki utrudniające rozpoczęcie działalności w danej 
branży

•Uczestnicy rynku dysponują doskonałą informacją



Monopol – bariery wejścia

•Bariery kapitałowe i efekt skali (bariery ekonomiczne) – chcąc 
zaistnieć na niektórych rynkach przedsiębiorstwo byłoby 
zmuszone rozpocząć produkcję lub świadczenie usług na wielką 
skalę
•Bariery administracyjno-prawne – bariery tworzone przez 

państwo. Przyznanie danemu przedsiębiorstwu prawa do 
wyłącznej produkcji danego dobra lub prawa do wyłącznego 
świadczenia danych usług, np. monopol loteryjny.



Monopol – bariery wejścia

•Własność unikalnych czynników produkcji – pozycja 
monopolistyczna może wynikać z faktu, że przedsiębiorstwo jest 
właścicielem (lub dzierżawcą) niepowtarzalnych zasobów np. 
rzadkich surowców naturalnych

•Bariery techniczne – przedsiębiorstwo może być posiadaczem 
praw patentowych lub praw autorskich, co uniemożliwia 
wytwarzanie określonych produktów przez innych producentów.



„Trolle patentowe”

•Trolle patentowe to firmy, które same nie tworzą innowacyjnych 
produktów, ale posiadają wiele patentów dotyczących sprzętów 
czy usług. Na tej podstawie pozywają następnie firmy, które 
rzeczywiście stworzyły daną technologię, twierdząc, że została ona 
skradziona. 



• W 2009 r. chiński biznesmen – Zhan Baosheng, zarejestrował w chińskim urzędzie 
patentowym znak towarowy „TESLA” m.in. do oznaczania samochodów. I zrobił to 
zarówno w chińskiej, jak i angielskiej wersji językowej. Dodatkowo posiadał on 
również domenę „teslamotors.com.cn” oraz mikrobloga o nazwie Tesla.

• O tym wszystkim, popularny producent samochodów dowiedział się dopiero, kiedy 
postanowił wejść na rynek chiński ze sprzedażą swoich aut elektrycznych. Tesla 
początkowo podjęła próbę odkupienia praw do znaków oraz domen. Kiedy jednak 
usłyszała ofertę w wysokości 32 mln dolarów, podjęła próbę ich unieważnienia.

• Biznesmen nie pozostał dłużny i sam złożył pozew przeciwko Tesli. Zażądał 3,9 mln 
dolarów odszkodowania  oraz zaprzestania używania jego znaków.

• Spór ostatecznie zakończył się ugodą w 2014 roku.



Główne źródła barier wejścia

1. Tylko jedno przedsiębiorstwo ma dostęp do zasobu o 
kluczowym znaczeniu. 

2. Państwo przyznaje jednemu przedsiębiorstwu wyłączne 
prawo do wytwarzania pewnego dobra lub usługi. 

3. Koszty produkcji są niższe, gdy całe zapotrzebowanie 
zaspokaja jeden, a nie wielu producentów. 

4. Przedsiębiorstwo jest w stanie przejąć kontrolę nad innymi 
przedsiębiorstwami działającymi na rynku i tym samym 
zwiększyć swoje rozmiary. 



Monopole państwowe

•Patenty

•Prawa autorskie

•Monopole naturalne (z reguły państwowe), np. wodociągi, 
ciepłownie, komunikacja miejska



Przychód przedsiębiorstwa monopolistycznego

Ilość wody (l) Cena (zł) Przychód 
całkowity (zł)

Przychód 
przeciętny (zł)

Przychód 
marginalny (zł)

Q P TR = P * Q AR = TR/Q = P MR = ΔTR/ΔQ

1 1 1 1 1

2 0,9 1,8 0,9 0,8

3 0,8 2,4 0,8 0,6

4 0,7 2,8 0,7 0,4

5 0,6 3 0,6 0,2

6 0,5 3 0,5 0

7 0,4 2,8 0,4 -0,2

8 0,3 2,4 0,3 -0,4



TR

MR

AR = D

Krzywa popytu i 
przychodu 
marginalnego w 
przedsiębiorstwie 
monopolistycznym.

Gdy monopolista 
zwiększa produkcję, 
musi obniżyć cenę, 
więc przychód 
marginalny jest 
mniejszy od ceny.



Maksymalizacja zysku
Punkt przecięcia MC i 
TR wyznacza wielkość 
produkcji zapewniającą 
maksymalizację zysku.

Na krzywej popytu 
natomiast odkłada się 
punkt, który wskazuje 
cenę właściwą dla tej 
wielkości produkcji – 
cena monopolowa.

AR = D

MR

MC









•Powyższy przykład ustalania ceny można zróżnicować, kiedy 
uwzględni się funkcjonowanie rynku międzynarodowego

• Jaką cenę ustali wydawnictwo dla klientów o innych 
preferencjach cenowych wynikających z siły nabywczej ich 
pieniądza oraz dochodu rozporządzalnego?

Doskonałe różnicowanie ceny – monopolista dokładni wie, ile 
wynosi skłonność do płacenia każdego klienta i ma możliwość 
sprzedaży dobra każdemu klientowi po innej cenie

Różnicowanie ceny



•Bilety do kina. Wiele kin oferuje dzieciom i emerytom tańsze 
bilety niż pozostałym widzom. Takie postępowanie jest trudne do 
wytłumaczenia w wypadku rynku konkurencyjnego. Na takim 
rynku cena jest równa kosztowi krańcowemu, a koszt krańcowy 
udostępnienia miejsca w kinie dziecku, emerytowi czy 
komukolwiek innemu jest zawsze taki sam. Postępowanie takie 
staje się zrozumiałe, jeśli założymy, że kina są czasami 
monopolistami na skalę lokalną oraz że dzieci i seniorzy 
odznaczają się niższą skłonnością do płacenia za bilet. W takiej 
sytuacji kina, różnicując cenę, zwiększają swój zysk. 

Różnicowanie ceny



•Bilety lotnicze. Linie lotnicze sprzedają bilety na dane połączenia w 
wielu różnych cenach. Przeważnie oferują zniżki przy przelocie w obie 
strony, pod warunkiem że między wylotem a powrotem wypada noc z 
soboty na niedzielę. Z pozoru taka praktyka wydaje się dość dziwna. 
Jakie znaczenie ma dla przewoźnika to, że podróżny spędzi w miejscu 
przeznaczenia noc z soboty na niedzielę? Otóż w ten sposób można 
oddzielić pasażerów podróżujących w celach służbowych od osób 
podróżujących prywatnie. Ci pierwsi cechują się wysoką skłonnością do 
płacenia i z reguły nie chcą spędzać weekendu w miejscu przeznaczenia. 
Natomiast drudzy odznaczają się niższą skłonnością do płacenia i 
przeważnie nie mają nic przeciwko wyjazdom obejmującym pobyt z 
soboty na niedzielę. Dzięki temu linie lotnicze są w stanie skutecznie 
różnicować ceny, oferując tańsze bilety pasażerom pozostającym na 
weekend w miejscu przeznaczenia. 

Różnicowanie ceny



•Rabaty ilościowe. Czasami monopolista może także różnicować 
ceny w zależności od kupowanej ilości dobra. Kiedyś angielscy 
piekarze mieli w zwyczaju dodawanie jednego ciastka gratis, jeśli 
ktoś kupował 12 ciastek. Wprawdzie tradycja „piekarskiego 
tuzina” (13 w cenie 12) należy już w dużej mierze do przeszłości, 
ale wiele innych przedsiębiorstw oferuje zniżki klientom 
kupującym duże ilości dobra. Jest to również forma różnicowania 
ceny, ponieważ klient w efekcie płaci wyższą cenę za pierwszą 
niż za ostatnią jednostkę dobra. Rabaty ilościowe są często 
Skutecznym narzędziem różnicowania ceny, ponieważ skłonność 
klienta do płacenia za dodatkową jednostkę dobra maleje 
wraz ze wzrostem wielkości zakupu. 

Różnicowanie ceny



•Stanowi racjonalną strategię postępowania monopolisty 
dążącego do maksymalizacji zysku

•Wymaga możliwości podzielenia klientów na grupy o 
odmiennej skłonności do płacenia

Możliwość stosowania arbitrażu – operacja zakupu dobra na 
pewnym rynku po niskiej cenie i sprzedaniu go na innym rynku 
po cenie wyższej w celu osiągnięcia zysku na różnicy cen 
(Amazon?)

•Może przyczynić się do poprawy dobrobytu ekonomicznego

Różnicowanie ceny - wnioski



• Rynek monopolistyczny — w przeciwieństwie do rynku 
konkurencyjnego nie zapewnia efektywnej alokacji zasobów. Ilość dobra 
wytwarzana przez monopolistę jest mniejsza od ilości społecznie 
efektywnej. 
• Państwo może zastosować wobec monopoli jedno z czterech 

następujących podejść: 
1. nadanie zmonopolizowanej branży bardziej konkurencyjnego 

charakteru,
2. regulacja zachowań monopolistów, 
3. przekształcenie niektórych prywatnych przedsiębiorstw 

monopolistycznych w przedsiębiorstwa publiczne, 
4. bezczynność.

Polityka państwa wobec monopoli



•We wszystkich krajach uprzemysłowionych istnieją pewne 
regulacje prawne utrudniające przedsiębiorstwom mającym 
władzę rynkową przeprowadzanie fuzji lub innych działań, które są 
sprzeczne z interesem publicznym. Przepisy takie są częścią prawa 
antymonopolowego lub prawa ochrony konkurencji. Określają one 
rożne sposoby wspierania konkurencji przez państwo. 

Polityka państwa wobec monopoli



•W każdym państwie europejskim istnieje urząd ochrony konkurencji. W 
Polsce jest to Urząd Ochrony Konkuncji i Konsumentów (UOKiK), w 
Wielkiej Brytanii jest to Komisja ds. Konkurencji (Competition 
Commission), w Niemczech Federalny Urząd Antymonopolowy 
(Bundeskartellamt), we Włoszech Urząd Antymonopolowy (Autorita 
garante della concorrenza e del mercato).
• Krajowe organy ochrony konkurencji współpracują ze sobą nawzajem i z 

komisarzem ds. konkurencji Unii Europejskiej w ramach Europejskiej 
Sieci Konkurencji (European Competition Network — ECN). Sieć tę 
utworzono z myślą o koordynacji działań i wymianie informacji 
służących egzekwowaniu europejskiego prawa konkurencji w związku z 
rosnącymi możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej w 
skali międzynarodowej, wynikającymi z rozszerzenia Unii Europejskiej i 
pogłębienia integracji między jej członkami.

Polityka państwa wobec monopoli











•Przepisy o ochronie konkurencji obejmują trzy podstawowe 
zagadnienia: 

1. Przeciwdziałanie zmowom rynkowym i praktykom 
ograniczającym konkurencję. 

2. Wyeliminowanie antykonkurencyjnych strategii cenowych, 
takich jak wspólne ustalanie cen, rażące zaniżanie lub zawyżanie 
cen, oraz zachowań, które mogą prowadzić do ograniczenia 
konkurencji, takich jak wymiana informacji, dzielenie się 
rynkiem, zmowy przetargowe lub ograniczanie produkcji w celu 
osłabienia konkurencji na rynku.

3. Kontrolowanie i nadzorowanie przejęć i joint ventures. 

Polityka państwa wobec monopoli



Działania niezgodne z regułami 
konkurencji

•Postać wielostronna – porozumienia co najmniej dwóch 
niezależnych przedsiębiorców (art. 6 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów) lub

•Postać jednostronna – nadużywanie przez przedsiębiorcę 
pozycji dominującej na danym rynku właściwym (art. 9 ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów).



Kto jest przedsiębiorcą w rozumieniu 
prawa konkurencji?
• osoba fizyczna albo osoba prawna działająca na podstawie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej,

• spółka,

• podmiot świadczący usługi o charakterze użyteczności publicznej – na przykład szpital, 
szkoła publiczna lub niepubliczna, parafia,

• agencja państwowa, np. Narodowy Fundusz Zdrowia,

• jednostka samorządu terytorialnego, która świadczy usługi komunalne (zarówno 
samodzielnie, jak i za pośrednictwem takich spółek, jak zakłady oczyszczania miasta, 
przedsiębiorstwa komunikacyjne itp.),

• osoba wykonująca wolny zawód – na przykład lekarz, tłumacz przysięgły, korepetytor, 
inżynier budownictwa, aptekarz, architekt itd.,

• organizacja branżowa zrzeszająca przedsiębiorców – na przykład izba handlowa, zrzeszenie 
itd.



1. Porozumienia ograniczające 
konkurencję
• Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień odnosi się do podejmowania przez 

niezależnych przedsiębiorców jakichkolwiek uzgodnień, których celem lub skutkiem jest 
eliminowanie, ograniczenie lub zniekształcenie konkurencji. Takie porozumienia są w 
całości lub w odpowiedniej części nieważne.

• Ograniczające konkurencję porozumienia mogą przybrać formę:

1. porozumień horyzontalnych (kartele) – zawartych pomiędzy konkurentami, czyli 
przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, np. producent – producent, 
albo

2. porozumień wertykalnych – zawartych pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych 
szczeblach obrotu, np. producent – sprzedawca.

• Porozumienia horyzontalne, czyli kartele, uznawane są za najpoważniejsze naruszenia 
prawa ochrony konkurencji.



Porozumienie – liczy się skutek a nie forma

• Za „porozumienia” mogą zostać uznane zarówno umowy w rozumieniu prawa cywilnego 
(umowa pisemna), jak i „umowy dżentelmeńskie” (ustne, nieformalne uzgodnienia), wymiana 
informacji wrażliwych z punktu widzenia procesu konkurencji (np. poufne informacje o 
stosowanej polityce cenowej), a nawet jednostronne przekazywanie konkurentom takich 
informacji.

• Porozumienie nie musi być zawarte przez prawnych reprezentantów przedsiębiorcy w 
rozumieniu prawa handlowego (np. przez członków zarządu spółki), aby mogło być uznane 
za nielegalne. Również porozumienia zawarte przez pracowników przedsiębiorcy (nawet bez 
wiedzy organów zarządzających) prowadzą do naruszenia reguł konkurencji i pociągnięcia do 
odpowiedzialności przedsiębiorcy, w tym osób zarządzających.



Porozumienie w formie umowy

• Trzej mali przedsiębiorcy Kappa, Lambda i Ksi4, zajmujący się 
zabezpieczaniem imprez masowych (catering, nagłośnienie, efekty specjalne 
itp.), spotkali się i podpisali umowę o współpracy. Zawarli w niej klauzulę, w 
której zobowiązali się, że będą wspólnie decydować, który z nich wystartuje w 
którym przetargu. Przedsiębiorcy niestartujący w danym przetargu mieli być 
podwykonawcami przedsiębiorcy startującego w przetargu, w przypadku gdy 
ten złoży zwycięską ofertę. Jest to przykład zmowy przetargowej zawartej w 
formie pisemnej.



Porozumienie w formie uzgodnienia

• Miasto ogłosiło przetarg na pielęgnację zieleni. Wzięło w nim udział pięciu 
przedsiębiorców – m.in. Omikron, Pi, Rho i Sigma. Urzędnika 
odpowiadającego w ratuszu za organizację przetargu zdziwił fakt, że oferty w 
imieniu tych czterech firm złożył przedstawiciel jednej z nich. Wszystkie były 
sformatowane w ten sam sposób, zawierały takie same błędy literowe. 
Różniły się jedynie wpisanymi cenami. Zdecydowanie niższa od pozostałych 
była oferta firmy Omikron. W toku postępowania przed urzędem 
antymonopolowym okazało się, że przedsiębiorcy porozumieli się w trakcie 
kilku tajnych spotkań. Opracowali m.in. algorytm określający, która z firm 
miała złożyć najkorzystniejszą ofertę w przetargach organizowanych w 
kolejnych latach przez kilka okolicznych miast.



Ograniczenie konkurencji wpisane w 
kodeks etyki zawodowej
• W decyzji z dnia 18 września 2006 r. nr DOK 106/2006 Prezes UOKiK uznał, 
że jedno z postanowień Zasad etyki zawodowej, uchwalonych przez Izbę 
Architektów, ogranicza konkurencję. W myśl kwestionowanej klauzuli 
członkom samorządu zawodowego nie wolno było brać udziału w 
przetargach, w których jedyne kryterium oceny prac stanowiła cena. W ten 
sposób niezależni architekci i biura projektowe zostali pozbawieni 
możliwości brania udziału w najpopularniejszej na rynku formie wyłaniania 
oferentów. Należy dodać, że przynależność do samorządu jest dla osób 
wykonujących ten zawód obligatoryjna. W opinii Urzędu Izba, zakazując 
swoim członkom brania udziału w przetargach, w których jedynym kryterium 
oceny ofert jest cena, zniekształciła reguły konkurencji na rynku. Naruszyła 
ponadto interesy inwestorów, ograniczając im prawo do określenia sposobu i 
kryteriów zakupu prac projektowych.



Zachowanie naruszające reguły konkurencji 
może w szczególności polegać na:

1. wspólnym ustalaniu cen, np. ustalenie, że towary nie będą sprzedawane poniżej 
określonej ceny lub pewne produkty nie będą przeceniane (zmowy cenowe),

2. wspólnym ustalaniu wielkości produkcji lub sprzedaży (zmowy kontyngentowe),

3. podziale rynku lub grup konsumentów, np. ustalenie, że jeden przedsiębiorca 
będzie zaopatrywał konsumentów jedynie w zachodniej, a drugi we wschodniej 
części Polski (podział terytorialny), lub uzgodnienie, że jeden przedsiębiorca będzie 
obsługiwał jedynie „dużych”, a drugi „małych” odbiorców usług (podział 
podmiotowy),

4. zawieraniu zmów przetargowych, np. ustalenie, że niektórzy przedsiębiorcy nie 
przystąpią lub pozwolą wygrać przetarg innemu przedsiębiorcy (zmowy 
przetargowe).



Porozumienia horyzontalne – zmowa 
przetargowa
• Opis działania trzech uczestników zmowy w przetargach na kompleksowe wyposażenie 

przejścia granicznego w Dorohusku można znaleźć w decyzji Prezesa UOKiK z dnia 16 lipca 
2007 r. nr RKT 22/2007. 

• Między przedsiębiorcami zachodziły powiązania gospodarcze: Impex Trade od wielu lat 
współpracował z ZM Fornit w zakresie zakupu mebli, natomiast Zakład L&L wystawił Impex 
Trade listy referencyjne. W ofertach składanych przez członków zmowy występowały duże 
podobieństwa, np. w jednym z przetargów 90 proc. cen jednostkowych z oferty ZM Fornit 
było identycznych lub o 1proc. wyższych od cen z oferty Impex Trade, a 75 proc. cen 
jednostkowych w ofercie Zakładu L&L różniło się od cen z oferty Impex Trade o dokładnie 15 
proc. lub 13,86 proc. Gdy okazało się, że oferta Impex Trade była najkorzystniejsza, Impex 
Trade nie uzupełnił swojej oferty, w związku z czym zamawiający wybrał do wykonania usługi 
firmę ZM Fornit. Jej oferta była droższa o ponad 237 tys. zł. od tej odrzuconej, przedstawionej 
przez Impex Trade. Następnie ZM Fornit podzielił się z Impex Trade uzyskanym 
zamówieniem: Impex Trade dostarczał bowiem ZM Fornit większość produktów w związku z 
jego realizacją.



Porozumienia horyzontalne – podział 
rynku
• W decyzji z dnia 8 grudnia 2009 r. nr DOK 7/2009 Prezes UOKiK uznał, że najwięksi 

w Polsce producenci cementu co najmniej od 1998 r. dzielili rynek, ustalając 
dopuszczalne udziały poszczególnych graczy oraz ceny cementu, wysokość 
podwyżek, terminy i kolejność ich wprowadzania. W tym celu wymieniali między 
sobą poufne informacje – m.in. o wielkości realizowanej sprzedaży. Ustaleń 
dokonywano na licznych spotkaniach zarówno wielo- jak i dwustronnych, na 
szczeblu prezesów zarządu oraz dyrektorów do spraw handlowych. Jak wykazało 
postępowanie, nawet jeśli w spotkaniu nie uczestniczyli wszyscy karteliści, to 
dokonane ustalenia były przekazywane nieobecnym. Ustanowiono koordynatora 
wymiany poufnych informacji, który za pomocą telefonu pre-paid wymieniał 
informacje istotne dla funkcjonowania kartelu z wyznaczonymi pracownikami 
innych cementowni. Podczas trwającego wiele lat kartelu zdarzały się przypadki 
prowadzenia własnej polityki sprzedaży lub wprowadzenia w błąd pozostałych 
uczestników nielegalnego porozumienia. Były to jednak próby natychmiast 
piętnowane przez członków zmowy oraz srogo przez nich karane.



Porozumienia wertykalne – zmowa cenowa

• W decyzji z dnia 24 maja 2010 r. nr DOK 4/2010 Prezes UOKiK stwierdził występowanie 
wertykalnej zmowy cenowej pomiędzy producentem farb i lakierów Tikkurila oraz dwoma 
marketami budowlanymi – Castoramą i Praktikerem. W latach 2000-2006 przedsiębiorcy 
ustalali wspólnie poziom minimalnych detalicznych cen odsprzedaży farb i lakierów 
Tikkurila. Początkowo porozumienie dotyczyło jedynie kilku produktów, z czasem ta liczba 
wzrosła do około 300. Ustalenia były dokonywane przede wszystkim mailowo pomiędzy 
osobami zatrudnionymi na wysokich stanowiskach w centralach spółek. Na uwagę zasługuje 
treść wiadomości elektronicznych przesyłanych między pracownikami spółek, gdzie 
przedstawiciele uczestników zmowy piszą wprost m.in. „Chcemy wspólnie zarabiać 
pieniądze, a nie rozdawać je bezsensownie na rynku”; „Nie przyzwyczajajmy klientów w 
grudniu do tak niskich cen!”. Inicjatorem zmowy była Tikkurila, która kierowała do 
pozostałych uczestników porozumienia Castoramy i Praktikera propozycje określonych cen 
detalicznych. W przypadku stosowania stawek innych niż ustalone, sklepy narażone były np. 
na wstrzymanie dostaw czy wzrost ceny zakupu danego produktu. Efektem niedozwolonych 
działań był brak konkurencji wśród sprzedawców produktów Tikkurila.



Porozumienie antykonkurencyjne ze 
względu na cel
• W decyzji z dnia 14 grudnia 2009 r. nr RPZ 26/2009 Prezes UOKiK uznał za praktykę 

ograniczającą konkurencję zawarcie w kodeksie etycznym Polskiego Związku Solaryjnego w 
Warszawie postanowienia zobowiązującego dystrybutorów urządzeń solaryjnych do 
przestrzegania minimalnych cen odsprzedaży. Ceny minimalne nie zostały wskazane wprost, 
lecz poprzez odesłanie do wykazu takich cen ustalanych przez importerów dla każdego 
dystrybutora, dlatego, w ocenie Prezesa Urzędu, porozumienie to polegało na pośrednim 
ustalaniu minimalnych cen odsprzedaży urządzeń solaryjnych. Dowody zebrane w toku 
postępowania antymonopolowego nie stanowią podstawy do przyjęcia, że porozumienie 
zawarte w formie uchwały PZS było przestrzegane w praktyce. W uzasadnieniu decyzji 
stwierdzono jednak, że nielegalne jest samo zawieranie porozumień zdolnych do 
ograniczenia konkurencji na rynku właściwym, niezależnie od tego, czy na tym rynku 
faktycznie wystąpiły antykonkurencyjne skutki. Obiektywnym celem analizowanego 
porozumienia była niedopuszczalna z punktu widzenia prawa antymonopolowego 
koordynacja zachowań niezależnych przedsiębiorców prowadzących dystrybucję urządzeń 
solaryjnych, mogąca potencjalnie prowadzić do ograniczenia konkurencji cenowej między 
nimi.



Zmowa wykorzystująca oferty kurtuazyjne

• Przykład zastosowania ofert kurtuazyjnych zawiera decyzja Prezesa UOKiK z dnia 2 
lipca 2003 r. nr RWR-12/2003. W opisanej w decyzji sytuacji doszło do uzgodnienia 
parametrów składanych ofert przez dwie spółki biorące udział w przetargu na 
prowadzenie zorganizowanej kontroli biletowej w pojazdach komunikacji zbiorowej 
na terenie Wrocławia. W przetargu dopuszczono możliwość składania ofert 
częściowych na każdy z trzech, wyodrębnionych przez zamawiającego, obszarów 
kontroli biletowej. W obszarze I i III najkorzystniejsze oferty złożyła spółka 
Aspa-Redis, a w obszarze II – spółka Iven. Oferty zwycięskie Aspa-Redis oraz oferta 
zwycięska spółki Iven zawierały dokładnie taką samą cenę i pozostałe parametry. To 
samo dotyczyło ofert „przegrywających” obu spółek. Strony porozumienia w 
„przegrywających” obszarach złożyły oferty podkładowe, tak by mogły podzielić się 
zamówieniem w proporcji dwie trzecie dla Aspa-Redis i jedna trzecia dla spółki Iven.



Zmowa przetargowa w oparciu o podział 
rynku
• Opis zmowy o podziale rynku można znaleźć w decyzji Komisji Europejskiej Gas Insulated Switchgear, 

C-38.899. Porozumienie to obejmowało kilkunastu przedsiębiorców z Japonii i Europy, dostawców 
rozdzielnic z izolacją gazową. Koordynowali oni przyznawanie projektów na całym świecie z wyjątkiem 
USA i Kanady (wybór wykonawcy projektu najczęściej odbywał się w przetargu). Kartel miał złożoną 
strukturę:

1)  istniało porozumienie, zgodnie z którym japońscy przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży w Europie, 
a europejscy – na terytorium Japonii,

2) projekty poza terytorium określonych krajów europejskich i Japonii były dzielone na podstawie 
globalnych kontyngentów,

3) na podstawie porozumień europejscy przedsiębiorcy omawiali między sobą projekty dotyczące krajów 
europejskich,

4) pewne kraje europejskie zostały określone jako „kraje macierzyste” i przypisane producentom 
pochodzącym z danego kraju.



2. Nadużywanie pozycji dominującej

• Przepisy zakazują przedsiębiorcom nadużywania pozycji dominującej na rynku. Jest 
to zachowanie podmiotu posiadającego znaczną siłę rynkową, prowadzące do 
zakłócenia konkurencji na rynku. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 
wprowadza domniemanie, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego 
udział w rynku właściwym przekracza 40%.

• Samo posiadanie pozycji dominującej ani podejmowanie działań zmierzających do jej 
uzyskania nie jest zakazane. Zabronione jest wyłącznie nadużywanie pozycji 
dominującej.



Nadużywanie pozycji dominującej może w 
szczególności polegać na:

1. narzucaniu nieuczciwych cen (np. nadmiernie wygórowanych lub rażąco niskich),

2. ograniczaniu produkcji (np. wycofanie określonego produktu lub gamy produktów z 
produkcji w celu sztucznego zawyżenia cen),

3. zawieraniu umów (transakcji) wiązanych,

4. przeciwdziałaniu warunkom niezbędnym do powstania lub rozwoju konkurencji (np. 
ustalanie cen zaniżonych w celu eliminacji konkurencji).



Energetyka Cieplna

• Tauron Ciepło z Katowic jest monopolistą na rynkach przesyłu, dystrybucji oraz 
sprzedaży ciepła w 16 gminach w województwach śląskim, małopolskim i 
dolnośląskim. Z ciepła dostarczanego przez katowicką spółkę korzysta około 700 tys. 
osób. Klientami Turon Ciepło są m.in. szkoły, przedszkola, muzea i spółdzielnie 
mieszkaniowe. Na terenie objętym siecią ciepłowniczą monopolisty inni 
przedsiębiorcy sprzedają tylko niespełna 2 proc. ciepła.

• Postępowanie UOKiK wykazało, że Tauron Ciepło w sposób niezgodny z prawem 
naliczał swoim kontrahentom opłaty dodatkowe za przekroczenie zamówionej mocy 
cieplnej. Ponadto monopolista nie udostępniał klientom informacji o parametrach 
dostarczanej mocy cieplnej, pozwalających na stwierdzenie czy należności zostały 
obliczone prawidłowo. W ocenie Prezesa UOKiK Tauron Ciepło wykorzystywał swoją 
pozycję na rynku do narzucenia odbiorcom usług niezgodnych z prawem opłat a także 
utrudniał im dochodzenie swoich praw. Spółka zobowiązała się do zaniechania 
praktyk kwestionowanych przez Urząd. Decyzja jest prawomocna.

• 2015 r.



Rynek odpadów komunalnych

• Od 2013 roku wybór spółki zajmującej się odbiorem nieczystości należy tylko i wyłącznie do gminy. Podmioty 
świadczące tego rodzaju usługi są wyłanianie w trybie przetargu. UOKiK na bieżąco monitoruje sytuację na lokalnych 
rynkach odpadów komunalnych.

• Jednym z efektów tych działań jest decyzja kwestionująca praktyki gminy Ożarów (woj. świętokrzyskie). 
Postępowanie UOKiK wykazało, że jednym z warunków udziału w organizowanym przez tą gminę przetargu na 
usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych było posiadanie bazy transportowo-magazynowej na jej terenie.

• W opinii UOKiK gmina wykorzystała swoją pozycję dominującą aby umożliwić wygranie przetargu swojej 
spółce komunalnej, która jako jedyna spełniała wszystkie warunki uczestnictwa. Skutkiem zakwestionowanej 
przez Urząd praktyki było wyłączenie konkurencji na terenie gminy Ożarów. Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne w Ożarowie mogło mieć lepszą niż konkurenci sytuację w rywalizacji o zlecenia w okolicznych 
gminach. Dzięki posiadaniu zagwarantowanego kontraktu na swoich warunkach, ożarowskie MPK mogło 
sobie pozwolić na obniżenie cen składając oferty w innych przetargach.

• Gmina Ożarów zobowiązała się do zaniechania kwestionowanej praktyki. W ciągu 9 miesięcy od doręczenia 
decyzji Prezesa UOKiK ma być zorganizowany nowy przetarg a uczestniczący w nim przedsiębiorcy nie będą 
musieli już spełniać wymogu  posiadania bazy transportowo-magazynowej na terenie gminy Ożarów. Decyzja 
jest prawomocna.



Serwisowanie helikopterów

• Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK PZL Świdnik ze Świdnika (woj. lubelskie) jest 
jedynym producentem i dystrybutorem niektórych części zamiennych do helikopterów Mi-2. 
W roku 2012 PZL Świdnik uczestniczyła w przetargu na serwisowanie tych śmigłowców 
zorganizowanym przez Jednostkę Wojskową 4228 Kraków. Jednak zlecenie otrzymała spółka 
PPHU Navcom Systems.

• Urząd podjął działania po analizie skargi Navcom Systems, której WSK PZL Świdnik odmówił 
sprzedaży części zamiennych do śmigłowców. Tymczasem zgonie z prawem monopolista nie 
powinien uniemożliwiać innym przedsiębiorcom dostępu do produktów, które są niezbędne 
do świadczenia przez nich usług. Postępowanie Urzędu wykazało, że odmawiając sprzedaży 
części zamiennych konkurentowi, WSK PZL Świdnik przeciwdziałał rozwojowi 
konkurencji na krajowym rynku świadczenia usług serwisowych śmigłowców Mi-2.

• Prezes UOKiK nakazał spółce WSK PZL Świdnik zaniechanie stosowania praktyk 
ograniczających konkurencję i nałożył karę pieniężną w wysokości blisko 322 tys. zł. Decyzja 
nie jest prawomocna. Przedsiębiorca odwołał się do sądu.



Podsumowując stan równowagi na rynku – 
konkurencja monopolistyczna vs. monopol
•Przedsiębiorstwo monopolistyczne jest jedynym dawcą produktu 

pozbawionego bliskich substytutów, więc nawet w dłuższym 
okresie może osiągać zysk ekonomiczny większy od zera. 
Natomiast w przypadku konkurencji monopolistycznej brak barier 
wejścia sprawia, że zysk ekonomiczny każdego przedsiębiorstwa 
dąży do zera.

•Na skutek wychodzenia przedsiębiorstw ze stratą i wchodzenia 
nowych przedsiębiorstw, co powoduje ruchy krzywej popytu D w 
lewo i prawo aż do momentu ustalenia punktu równowagi.



Podsumowanie

•Monopol to rynek, na którym działa tylko jeden sprzedawca. Monopol 
powstaje wówczas, gdy jedno przedsiębiorstwo ma wyłączny dostęp do 
pewnego kluczowego zasobu, gdy państwo przyznaje jednemu 
przedsiębiorstwu wyłączne prawo do produkcji pewnego dobra lub gdy 
jedno przedsiębiorstwo jest w stanie zaspokoić całe zapotrzebowanie 
na pewne dobro, ponosząc niższy koszt niż wiele przedsiębiorstw. 
• Ponieważ monopolista jest jedynym dostawcą na rynku, ma do 

czynienia z nachyloną ku dołowi krzywą popytu na swój produkt. 
Zwiększając produkcję o jednostkę, powoduje obniżenie ceny dobra, co 
oznacza spadek utargu ze sprzedaży wszystkich wyprodukowanych 
jednostek. W efekcie utarg krańcowy przedsiębiorstwa 
monopolistycznego zawsze jest niższy od ceny dobra. 



Podsumowanie

•Monopolista, podobnie jak przedsiębiorstwo konkurencyjne, 
maksymalizuje zysk, ustalając wielkość produkcji na poziomie, przy 
którym utarg krańcowy jest równy kosztowi krańcowemu. Następnie 
wyznacza cenę odpowiadającą takiej wielkości zapotrzebowania. W 
odróżnieniu od przedsiębiorstwa konkurencyjnego cena stosowana 
przez monopolistę jest większa od utargu krańcowego, a tym samym od 
kosztu krańcowego.
•Wielkość produkcji, która zapewnia monopoliście maksymalny zysk, jest 

mniejsza od wielkości produkcji, przy której suma nadwyżek 
konsumenta i producenta osiąga najwyższy poziom. Oznacza to, że przy 
cenie przewyższającej koszt krańcowy część konsumentów, dla których 
wartość dobra jest większa od kosztu jego wytworzenia, zrezygnuje z 
jego zakupu. W efekcie monopol, podobnie jak opodatkowanie, 
prowadzi do powstania zbędnej straty społecznej. 



Podsumowanie

•Państwo może podejść do problemu nieefektywności rynku 
monopolistycznego na cztery sposoby. Może próbować zwiększyć 
konkurencję w danej branży przez zastosowanie prawa 
antymonopolowego, regulować ceny stosowane przez 
monopolistów, znacjonalizować przedsiębiorstwo 
monopolistyczne lub nie robić nic, jeśli zawodność rynku jest 
nieznaczna w porównaniu z nieuniknioną zawodnością działań 
podejmowanych przez państwo.



Podsumowanie

•Przedsiębiorstwa monopolistyczne często są w stanie zwiększyć 
swoje zyski, różnicując cenę dobra zależnie od skłonności 
nabywców do płacenia. Różnicowanie cen przyczynia się do 
zwiększenia dobrobytu ekonomicznego, ponieważ umożliwia 
nabycie dobra konsumentom, dla których jednolita cena byłaby za 
wysoka. W skrajnym przypadku, tzn. przy doskonałym 
różnicowaniu ceny, zbędna strata społeczna wynikająca z 
monopolizacji rynku w ogóle nie występuje. Najczęściej jednak 
różnicowanie ceny nie jest doskonałe i może przynieść zarówno 
wzrost, jaki spadek poziomu dobrobytu w porównaniu z sytuacją, 
w której monopolista stosuje jednolitą cenę. 




