
PIAŢA DE MONOPOL

Monopolul şi formele sale

Echilibre în condiţii de monopol

Maximizarea profitului firmei monopoliste

Gestiuni alternative ale monopolului



Monopolul perfect

monopol absolut = non-concurenţă

monopol economic pur (sau perfect) realizarea 
concomitentă cel puţin a următoarelor condiţii:

- unicitatea ofertei
- controlul absolut asupra resurselor
- protecţia integrală a informaţiilor
- existenţa unor puternice bariere de intrare

produsul nu are un substitut apropiat.

eliminarea concurenţei reale şi a celei potenţiale. 



monopolul imperfect - există produse substituibile. 

monopol incomplet - există concurenţa potenţială 
=> teoriei pieţelor contestabile (disputabile)

Piaţa contestabilă sau disputabilă:

- intrarea pe piaţă să fie complet liberă şi 

- nivelul costurilor necesare pentru penetrarea pieţei să 
fie relativ reduse sau uşor recuperabile (implicit că şi 
costurile de părăsire a pieţei în caz de eşec sunt mici).



Cauze şi modalităţi de apariţie:

eficienţa economică (concentrarea şi 
centralizarea capitalurilor) 

progresul tehnic

diferenţierea produselor

condiţii economice (economii de scară)

legislaţia

condiţii naturale

concurenţa neloială



Forme de monopol:

Monopol administrativ sau instituţional

Monopol tehnologic

Monopolul asupra mărcii comerciale.

Monopol natural.

Înţelegeri secrete între firme



Echilibrul în condiţii de monopol. 
Maximizarea profitului:

Informaţii:

1. Cererea pieţei

2. Costurile de producţie

Q creşte => P scade  => VT nu creşte constant şi 
permanent  => P şi Vmg nu sunt egale

Q creşte: Vmg > Cmg

Q optim (Pr=max): Vmg = Cmg =>  qO



Echilibrul în condiţii de monopol. 
Maximizarea profitului:
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Echilibrul în condiţii 
de monopol. 
Maximizarea 
profitului:
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Echilibrul în condiţii de monopol: 

oferta monopolului: qm

gestiuni alternative:

- maximizarea veniturilor totale (cifrei de
afaceri): q

- maximizarea producţiei raţionale: qX



Discriminări de preţ

= diferenţierea preţurilor 

scop:

- sporirea profitului

- însuşirea rentei consumatorului

forme:

1. discriminare personală

2. discriminare materială

3. discriminare geografică



Monopol cu discriminare perfectă:

însuşirea integrală a rentei consumatorului
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Segmentarea pieţelor:
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Pierderea netă cauzată de monopol

Monopsonul

Monopol bilateral


