
 

 

 
Capitolul 11 

PIAŢA DE MONOPOL 

 
 
 
 
 

 
 
11.1. Definiţia şi ipotezele modelului  
 
Termenul monopol, înseamnă un unic vânzător.1 O firmă se află în 

situaţie de monopol dacă se constituie în unicul ofertant al unui produs 
omogen, având control complet asupra pieţei respective. Faptul că o firmă 
se află în situaţie de monopol înseamnă că nu există altcineva care să 
producă un substituent al produsului respectiv, iar firma în cauză este în 
stare să împiedice alte firme să-l producă. 

În esenţă, cauzele existenţei unui monopol pot fi următoarele : 
a) concentrarea progresivă a producţiei şi eliminarea 

producătorilor mai puţin performanţi; procesul, concurenţial însuşi 
conducând la constituirea monopolului denumit monopol natural. 

În cazul monopolului natural, dimensiunea minimă eficientă2 este 
foarte apropiată de volumul total pe care piaţa poate să-l absoarbă, exis-
tenţa unei singure firme fiind mai eficientă pentru societate. 

Desigur raportul dintre dimensiunea minimă eficientă şi cererea 
pieţei poate fi influenţat de politica protecţionistă a statului, prin 
impunerea unor restricţii la import (cum ar fi cote de import sau taxe 
vamale). În acest fel, statul poate restrânge piaţa de desfacere şi încuraja 
menţinerea monopolului într-o anumită ramură de activitate 

b) realizarea unei inovaţii sau crearea unui produs nou face din 
întreprinderea respectivă un distribuitor unic pe piaţă –creând o sursă 
temporară de monopol denumit monopol inovaţional (tehnologic). 

Monopolul inovaţional este - asemenea monopolului natural - re-
zultatul procesului concurenţial. Perioada sa de existenţă poate fi însă pre-
lungită prin acordarea unui brevet inventatorului, ceea ce îi permite acestuia 
să producă şi să comercializeze în exclusivitate o perioadă limitată de timp 
                                                           
1 În limba greacă monopol înseamnă “singurul vânzător”. 
2 Dimensiunea minimă eficientă sau scara minim eficace corespunde acelui nivel de 
activitate pentru care costul mediu total (unitar) este minim (care corespunde pragului de 
rentabilitate). 
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un produs sau o tehnologie (de exemplu o companie de medicamente poate 
deţine monopolul asupra unui medicament nou timp de câţiva ani datorită 
protecţiei pe care i-o oferă brevetul). Acordarea brevetelor se face în scopul 
încurajării invenţiilor, deoarece fără perspectiva protecţiei pe care i-o 
oferă un astfel de brevet, o firmă sau un inventator nu ar fi dispus să 
investească timp şi resurse în cercetare şi dezvoltare.  

c) existenţa unor obstacole de reglementare sau legislative la 
intrarea concurenţilor pe piaţă (monopol legal).  

Astfel, pentru prestarea unor servicii publice (gaz, curent electric, 
televiziune prin cablu) statul poate acorda licenţe, ceea ce conferă firmei 
beneficiare de licenţă dreptul exclusiv de a presta un anumit serviciu, fiind 
obligată în acelaşi timp să pună serviciul respectiv la dispoziţia tuturor con-
sumatorilor. Prin intermediul licenţelor pe care le acordă, statul limitează 
însă, intrarea altor firme în ramura respectivă, creând bariere artificiale. 

d) dreptul de proprietate asupra unor factori naturali cu calităţi 
deosebite: terenuri fertile, zăcăminte bogate, căi de transport favorabile 
etc, inaccesibile celorlalte firme conferă firmelor deţinătoare un avantaj de 
cost care împiedică pătrunderea altor firme în ramura de activitate  

Firmele se pot afla în situaţie de monopol cel puţin un timp, 
existând însă riscul pătrunderii altor firme în domeniu. Dacă, pe termen 
scurt acest lucru este puţin probabil, pe termen lung, nici o firmă nu este la 
adăpost de concurenţa internă sau externă. Orice deschidere la comerţul 
internaţional, eliminarea chiar şi parţială a restricţiilor tarifare sau netarifare 
este de natură să genereze concurenţă, alterând situaţia de monopol. 

 

Existenţa monopolului nu înseamnă dominaţie absolută asupra pieţei. Condiţia 
esenţială a existenţei şi menţinerii situaţiei de monopol constă în absenţa oricăror sub-
stitute apropiate. În realitate, fiecare produs are substitute. De exemplu în România, în 
ramura serviciilor de telefonie fixă, ROMTELECOM a fost cândva în situaţie de a fi 
unicul vânzător, bucurându-se de privilegiul vânzărilor exclusive în ţară. Dar, dacă 
analizăm situaţia serviciilor telefonice prin prisma nevoilor pe care le satisface, adică 
nevoia de comunicare a oamenilor, ROMTELECOM nu mai era un monopolist, ci un 
vânzător la concurenţă cu oficiul poştal Poşta Română, cu firmele de telefonie mobilă, cu 
diferiţi furnizori de difuzare şi comunicare rapidă. În consecinţă, cu cât definim nevoile 
într-un sens mai larg, cu atât calitatea de vânzător unic al unui produs sau serviciu care 
satisface o anumită nevoie se diminuează. Dacă însă, definim nevoia (de comunicare) în 
sens foarte restrâns, telegramele nu sunt acelaşi lucru cu convorbirile telefonice, cum nici 
franzela cumpărată de la magazinul de alături nu este acelaşi lucru cu franzela cumpărată 
de la supermagazinul aflat la un kilometru distanţă, mai ales dacă timpul afectat 
cumpărării este foarte diferit. Dacă nevoia este definită într-un sens foarte restrâns 
(îngust), fiecare vânzător poate deveni un monopolist, deoarece niciodată doi vânzători 
nu vor oferi produse complet identice. În consecinţă, cuvântul monopol este un cuvânt 
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relativ ambiguu, deoarece fiecare poate fi sau nu un vânzător unic, în funcţie de cât de 
larg sau cât de restrâns definim nevoia de satisfăcut. Prin definirea într-un sens 
suficient de îngust, produsul oricărui vânzător diferă de al altora şi toţi vânzătorii sunt 
monopolişti. Prin definirea într-un sens suficient de larg a unei nevoi, există un număr 
interminabil de vânzători care pot satisface nevoia respectivă. Nici un vânzător 
monopolist nu este monopolist în sensul cel mai strict al cuvântului deoarece nu există 
cerere perfect inelastică (rigidă), în realitate existând alternative pentru orice fel de 
acţiune şi înlocuitori pentru orice bun.  

Astfel, nici un vânzător nu are vreodată putere nelimitată asupra cumpărătorilor, 
aşa cum foarte puţin vânzători se confruntă cu curbe de cerere perfect elastice. În cazul 
oricărei cereri care nu este perfect elastică vânzătorii continuă să-şi comercializeze pro-
dusul chiar dacă majorează preţurile, ceea ce înseamnă că vânzătorii au cel puţin o „fă-
râmă” de putere de piaţă. 

 

Linia de demarcaţie dintre cele două puteri este foarte fluidă. Posi-
bilitatea de înlocuire este reflectată prin elasticitatea cererii în funcţie de 
preţ: cu cât sunt mai multe bunuri substituibile pentru un produs, cu atât 
mai elastică va fi cererea pentru acel produs. Puterea de piaţă este, deci, in-
vers proporţională cu elasticitatea cererii. Posibilitatea de înlocuire (gradul 
de substituţie între bunuri) este reflectată prin coeficientul de elasticitate 
încrucişată a cererii3: O valoare ridicată a acestuia înseamnă că orice 
creştere a preţului împinge consumatorii spre produsele de substituţie. 

Deoarece o firmă-monopol este singurul producător al mărfii pe 
care îl vinde, curba cererii pentru produsele sale este identică cu curba 
cererii totale pe piaţă pentru acel produs. 

În aceste condiţii, curba cererii exprimă cantitatea totală pe care 
cumpărătorii o solicită corespunzător fiecărui preţ, şi arată cantitatea de 
produse pe care firma monopol va fi capabilă să o vândă pe piaţa 
respectivă. Curba cererii nu este fixată de firma-monopol, ea este 
rezultatul agregării cererilor individuale (şi se obţine prin însumarea pe 
orizontală a curbelor cererilor individuale ale consumatorilor). 

Firma-monopol operează pe piaţă în condiţiile în care (în mod obiş-
nuit) curba cererii are pantă negativă, aceasta însemnând că sporirea volu-
mului vânzărilor se poate face numai în condiţiile reducerii preţului, creşte-
rea acestuia generând diminuarea cererii, deci scăderea vânzărilor.  

În consecinţă, cantitatea pe care o poate vinde monopolistul nu este 
independentă de preţul la care se vând produsele: monopolistul are 

 
3 Dacă elasticitatea încrucişată a cererii este pozitivă, cele două bunuri sunt substituibile 
şi ar putea aparţine aceleiaşi pieţe. În Statele Unite Oficiul concurenţei utilizează în mod 
sistematic estimări econometrice ale elasticităţii încrucişate pentru a delimita frontierele 
pieţelor reprezentative. Mărfurile care au o elasticitate încrucişată mai mare de 0,5 sunt 
considerate ca aparţinând aceleiaşi pieţe cu produsul de referinţă. 
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libertatea de a alege orice combinaţie cantitate-preţ ce aparţine curbei 
cererii. 

Dacă presupunem o funcţie inversă a cererii bunului, lineară, de tipul     
P(Q)=a-b·Q, funcţia venitului total nu va mai fi o funcţie liniară (dreaptă) ca şi în cazul 
firmei perfect concurenţiale, ci o funcţie de gradul doi (o parabolă concavă):      
VT=P(Q)·Q=a·Q-b·Q2  reprezentată în fig.11.1.b 
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Pornind de la curba cererii, putem deduce curbele venitului 

mediu şi ale venitului marginal ale firmei-monopol. 
 

Dacă firma-monopol practică acelaşi preţ pentru toate unităţile vândute, venitul 
său mediu (pe unitatea de produs) va coincide cu preţul. În consecinţă, curba cererii de 
piaţă coincide cu curba venitului mediu al firmei.  

VM=VT/Q=PQ/Q=a-bQ 
 

Fig. 11.1. Curbele venitul total, mediu şi marginal şi elasticitatea cererii 
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Venitul marginal reprezintă variaţia venitului total ce rezultă din 
vânzarea unei unităţi suplimentare (marginale) de produs. 

Q
VV T

mg Δ
Δ

=  

În cazul în care funcţia cererii este liniară funcţia venitului marginal este 
derivata de ordinul întâi a funcţiei venitului total în raport cu producţia: 

 

Vmg=dVT/dQ =VT’=a-2bQ 
 

În acest caz, funcţia venitului marginal - Vmg are, de asemenea, o pantă 
negativă care este de două ori mai mare faţă de cea a cererii. Ea intersectează abscisa 
ca mediană a triunghiului format de axele coordonatelor şi de dreapta venitului mediu 
(fig. 11.1 a) 

 

Venitul marginal al firmei-monopol este descrescător, spre 
deosebire de firma care operează pe piaţa perfect concurenţială, a cărei 
venit marginal este constant şi egal cu preţul de vânzare al mărfii. 
Motivaţia acestei diferenţe rezidă în faptul că firma perfect competitivă 
vinde toată cantitatea la acelaşi preţ în timp ce firma-monopol trebuie să 
reducă preţul pentru a-şi creşte vânzările.  

Astfel, o creştere a vânzărilor cu o unitate reclamă reducerea 
preţului de la P0 la P1 (fig. 11.2). 
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Fig. 11.2. Efectul unei creşteri a cantităţii vândute asupra venitului. 
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Această decizie va afecta venitul total pe două căi:  
- creşterea cantităţii vândute va spori venitul total cu ΔQ·P  
- iar scăderea preţului se răsfrânge asupra tuturor cantităţilor 

vândute şi va diminua venitul total cu ΔP·Q. 
 În consecinţă întreaga modificare a venitului total va fi: 

ΔVT=ΔP·Q +ΔQ·P 
 

Venitul rezultat din cantitatea suplimentară vândută este reprezentat prin aria 
dreptunghiului colorat. Dar, pentru a vinde această unitate suplimentară, toată cantitatea Q1 
= Q0 +1 se vinde la preţul P1. Pierderea de venit este reprezentată prin aria dreptunghiului 
haşurat, venitul marginal al unităţii suplimentare este egal cu diferenţa dintre cele două arii. 
Deoarece venitul marginal reflectă schimbarea venitului total ce rezultă din vânzarea unei 
unităţi suplimentare de producţie, venitul marginal este pozitiv, dacă venitul total sporeşte 
prin mărirea vânzărilor şi este negativ, ori de câte ori venitul total se reduce. Altfel spus, 
venitul total sporeşte dacă pierderea de venit, datorită scăderii preţului, este mai mică decât 
creşterea cauzată de sporirea vânzărilor şi scade, ori de câte ori pierderea de venit cauzată 
de reducerea preţurilor este mai mare decât sporul ce se obţine prin creşterea vânzărilor. 

Cum venitul marginal rezultă din împărţirea ecuaţiei la modificarea outputului: 
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şi elasticitatea cererii în funcţie de preţ fiind definită ca: 

P·Q
·PQ

P
P:

Q
QECP Δ

Δ
−=

ΔΔ
−=  

rezultă că relaţia dintre venitul marginal, preţ şi elasticitatea cererii este: 
Vmg=P(1-1/ECP) 

 

Din cele expuse rezultă:  
- deoarece elasticitatea cererii faţă de preţ (ECP) are valori negative 

pentru toate curbele cererii aferente bunurilor normale, venitul marginal 
este întotdeauna inferior preţului; 

- în intervalul pentru care curba cererii este elastică, venitul total 
creşte pe măsură ce se vând tot mai multe unităţi, venitul marginal 
înregistrând în aceste condiţii valori pozitive; în timp ce în partea 
inelastică a curbei cererii, pe măsura sporirii vânzărilor venitul total scade, 
iar venitul marginal devine negativ. În punctul în care elasticitatea este 
unitară venitul total atinge nivelul maxim, iar venitul marginal este nul. 

 

În cazul special de liniaritate a curbei cererii, curba venitului total este o 
parabolă concavă, căreia elasticitatea cererii mai mare de unu (ECP>1) îi imprimă o 
evoluţie ascendentă până la cantitatea a/2b, şi descendentă dincolo de a/2b, domeniu în 
care elasticitatea cererii este mai mică decât unu (ECP<1). 
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11.2. Echilibrul pieţei pe termen scurt şi lung 
 
 Maximizarea profitului  
Ipoteza cea mai frecventă privind obiectivul monopolistului este 

de maximizare a profitului. Pentru a ilustra cum se poate atinge echilibrul 
în cazul unei firme-monopol interesate de maximizarea profitului, trebuie 
să cunoaştem funcţia cererii şi funcţia costurilor. Deoarece legea 
randamentelor descrescătoare caracterizează condiţiile în care sunt 
produse bunurile indiferent de structura pieţei, firmele-monopol au curbe 
de costuri, pe termen scurt, în formă de „U”, exact aşa, cum au şi firmele 
perfect competitive.  

Producţia optimă, numită şi producţia de echilibru, se află tot la 
nivelul corespunzător situaţiei în care costurile marginale sunt egale cu 
veniturile marginale. Monopolul maximizează profitul la producţia Q* 
care corespunde nivelului la care cele două curbe, cea a venitului total şi 
cea a costului total au aceeaşi înclinaţie(fig. 11.3.a.), adică la care se 
realizează egalitatea Vmg=Cmg. 

Aceeaşi producţie optimă este redată în fig. 11.3.b. în care este 
reprezentată selectarea producţiei optime pentru acelaşi monopol pe baza 
curbelor reprezentând mărimile valorice unitare. Profitul pe unitatea de 
producţie reprezintă diferenţa dintre preţul P* şi costul total mediu CTM*. 
Profiturile totale sunt profiturile pe unitatea de produs (P*-CTM*), 
înmulţite cu producţia totală Q* şi sunt reprezentate de suprafaţa 
dreptunghiului colorat. Preţul de echilibru se va regăsi cu ajutorul curbei 
cererii, el reprezentând ordonata punctului situat pe această curbă, 
corespunzător producţiei optime.(fig. 11.3.b.) 

Pe termen scurt, firma-monopol alege aşadar producţia Q* 
care corespunde egalităţii Vmg=Cmg dacă la acest nivel de producţie 
veniturile acoperă costurile variabile sau preţul este cel puţin egal cu 
costul variabil mediu (P*≥ CVM). Dacă P*<CVM, firma părăseşte 
piaţa, iar pierderile se vor situa la nivelul costurilor fixe. 

Un nivel de producţie inferior lui Q* tentează monopolistul să-şi 
mărească producţia deoarece profiturile marginale sunt pozitive 
(Vmg>Cmg). În schimb o decizie de creştere a producţiei dincolo de Q* 
ar conduce la profituri marginale negative (Vmg<Cmg) şi deci la o 
reducere a profitului. 
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Deoarece costul marginal este întotdeauna mai mare decât zero, 

firma-monopol interesată de maximizarea profitului (la Vmg=Cmg) va 
produce întotdeauna în zona în care venitul marginal este pozitiv, 
adică acolo unde cererea este elastică.  

Dacă firma  produce în zona în care cererea este inelastică, ar putea reduce 
producţia, crescând astfel venitul total şi reducând costurile totale. 

Dacă firma-monopol suferă pierderi pe termen scurt, ea va continua 
să opereze atâta timp cât îşi poate acoperi costurile variabile. Pe termen 
lung însă, ea va părăsi ramura dacă nu va găsi un nivel al producţiei la 
care pot fi acoperite toate costurile. În timp ce în cazul concurenţei per-
fecte profiturile nu pot persista pe termen lung deoarece nu există bariere de 
intrare, în cazul monopolului, profiturile pot persista ori de câte ori există 
bariere eficiente în calea unor noi intrări. Barierele opresc mecanismul de 
ajustare, care altfel ar împinge pe termen lung profiturile spre zero. 

 

Oferta şi monopolul 
În timp ce cererea globală pe piaţa monopolistă este suma cererilor 

individuale ale unui număr foarte mare de cumpărători, oferta globală nu 
este altceva decât oferta individuală a monopolului. Ca şi în cazul concu-
renţei perfecte, oferta de monopol reprezintă cantitatea pusă în vânzare la 
un preţ care-i asigură acestuia profitul maxim. După cum am văzut, în cazul 
unei funcţii a cererii C şi a costului marginal Cmg, cantitatea Q0

* care ma-
ximizează profitul rezultă din egalitatea costului marginal cu venitul margi-
nal, iar preţul (P*

0) aplicat de monopol în cazul acestei cantităţi este cel care 
rezultă conform funcţiei cererii globale C0. Presupunând însă că cererea ar 
înregistra un salt în poziţia C1, în condiţiile în care funcţia costului marginal 
rămâne aceeaşi, producţia optimă rămâne identică, în timp ce preţul 
corespunzător aceleiaşi cantităţi optime va fi diferit (P*

1) corespunză-
tor funcţiei cererii globale C1. Altfel spus, aceleiaşi cantităţi îi corespund 
două preţuri diferite, ceea ce înseamnă, că în cazul pieţei de monopol nu 
există o relaţie univocă între cantitate şi preţ (dreapta Cmg a costului 
marginal nu se poate considera ca fiind dreapta ofertei, cum se întâmpla în 
cazul concurenţei perfecte). În concluzie nu există o curbă a ofertei de 
monopol, la aceeaşi cantitate preţul poate fi diferit în funcţie de elasti-
citatea cererii în raport cu preţul. Pentru a şti cantitatea ce se poate vinde 
corespunzător fiecărui preţ, trebuie să cunoaştem atât curba cererii, cât şi 
curba costului marginal. Dacă doi monopolişti au curbe ale costului margi-
nal identice, dar se confruntă cu curbe ale cererii diferite, ei pot vinde can-
tităţi identice la preţuri diferite. 
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Fig. 11.4. Aceeaşi producţie la preţuri diferite. 
Nu există nici o curbă a ofertei în cazul monopolului 

 
Modalităţi alternative de gestiune a firmei-monopoliste 
În anumite circumstanţe, monopolistul poate urmări şi obiective 

diferite de cel al maximizării profitului ca: maximizarea cifrei de afaceri 
sau gestionarea afacerii în condiţii de profit economic nul (maximizarea 
producţiei eficiente).  

Prin fixarea acestor obiective firma-monopol încearcă să protejeze 
poziţia de monopolist prin evitarea apariţiei unor eventuali concurenţi. 

Venitul total (cifra de afaceri a firmei monopol) este maxim la 
nivelul acelei producţii la care venitul marginal este egal cu zero.  

Cuplul preţ-producţie (QVTmax, PVTmax) care asigură maximizarea 
venitului total (al încasărilor totale) în raport cu cel care maximizează 
profitul, indică o creştere a cantităţilor vândute, şi o scădere a preţului de 
vânzare şi a profitului. (fig 11.5.) 
 

Desigur alegerea cuplului preţ-producţie care maximizează venitul 
total poate să ducă la pierderi în cazul în care costul total mediu este mai 
mare decât preţul de vânzare. Chiar dacă pe termen scurt firma-monopol 
poate să înregistreze pierderi – vânzând la preţuri mai mici, care să ducă 
la eliminarea concurenţilor potenţiali – pe termen mai lung scăderea 
veniturilor trebuie să se limiteze la asigurarea unui profit economic nul. 
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În reprezentarea grafică (fig. 11.5.) acest nivel al producţiei 
(QP=CTM) se obţine la proiecţia pe axa cantităţilor a punctului de intersecţie 
dintre curbele costului total mediu şi curba cererii (curba venitului 
mediu). Aceasta reprezintă producţia maximă ce poate fi realizată de o 
firmă fără a înregistra pierderi. 
 
 

11.3. Ineficienţa alocării resurselor în cazul pieţei de 
monopol. Evaluarea pierderii nete  

 
 

Transformarea unei activităţi perfect concurenţiale în monopol are 
ca prim efect creşterea preţurilor de vânzare, scăderea producţiei, apariţia 
unor supraprofituri de lungă durată şi pierdere de eficienţă socială. Chiar 
şi în condiţiile în care o firma monopol este productiv- eficientă (produce 
la costuri unitare minime), ea alege un nivel al producţiei la care preţul 
bunului oferit este mai mare decât costul său marginal, adică este 
ineficient alocativ4. 

 
4 Eficienţa alocativă (optimul Pareto): situaţie în care orice realocare a activităţilor de 
producţie sau de consum, nu poate duce la îmbnătăţirea condiţiilor unuia dintre actorii 
economici fără înrăutăţirea condiţiilor altora. 

Fig. 11.5. Moduri alternative de gestiune ale firmei monopol 
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Dacă presupunem că trecerea de la concurenţa perfectă la monopol 
nu determină nici o modificare în condiţiile de producţie (costuri) şi în 
cererea bunului, putem releva în mod concret pierderea suferită de 
societate în cazul monopolizării unei ramuri (fig 11.6.) 

Producţia eficientă din punct de vedere alocativ apare în 
concurenţa perfectă acolo unde curba cererii intersectează curba ofertei. În 
aceste condiţii, diferenţa dintre valoarea pe care consumatorul o atribuie 
consumului său total dintr-un anumit produs şi suma efectiv plătită 
reprezintă surplusul consumatorului, şi este reprezentată de aria situată 
sub curba cererii şi deasupra liniei preţului de piaţă (1+2+4). Surplusul 
producătorilor, adică suma încasată de producători pentru producţia QC

 
minus costul total de producere a acestei cantităţi este reprezentat de 
suprafaţa (3+5). 

Pentru orice producţie care este mai mică decât QC, suma celor 
două surplusuri (a consumatorului şi a producătorului) este mai mică 
decât cea corespunzătoare nivelului de producţie QC, ceea ce înseamnă că 
producţia de echilibru a ramurii perfect competitive reprezintă unicul 
nivel de producţie care este optim, în acord cu criteriul eficienţei 
alocării. Dacă totalul constituit din adunarea surplusului consumatorului 
cu cel al producătorului nu este maximizat, atunci producţia ramurii ar 
putea fi modificată pentru a permite sporirea acestui total. Surplusul 
adiţional ar putea fi atunci utilizat pentru a face ca unii consumatori să se 
afle într- situaţie mai favorabilă, fără ca acest lucru să-i determine pe alţii 
să fie într-o poziţie mai rea. 

Când ramura este monopolizată, cantitatea oferită scade de la QC
 

la Q*, iar preţul creşte de la PC la P*. În aceste condiţii surplusul 
consumatorilor scade la aria domeniului 1. Ei pierd aria 2 deoarece 
creşterea preţului a transferat-o monopolistului şi pierd aria 4 deoarece 
diferenţa dintre Q* şi QC nu este produsă. Surplusul producătorului 
monopolist creşte faţă de echilibrul perfect competitiv cu aria 2, pe care a 
câştigat-o de la consumatori, şi scade cu aria 5 deoarece cantitatea dintre 
Q* şi QC nu este produsă. Monopolistul realizează un câştig net faţă de 
situaţia echilibrului competitiv deoarece aria 2 este mai mare decât aria 5 
(preţul P* maximizează profiturile firmei monopol). În timp ce aria 2 prin 
creşterea preţului este transferată de la surplusul consumatorilor la cel 
al producătorilor, ariile (4+5) sunt pierdute. În consecinţă, producţia de 
monopol – mai scăzută decât producţia competitivă – are ca rezultat un 
total mai mic al surplusurilor producătorului şi consumatorilor. 
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Fig. 11.6. Ineficienţa alocativă a monopolului
 

Aria suprafeţelor (4+5) reprezentând pierderea netă de 
bunăstare (surplus) care rezultă din alocarea ineficientă a resurselor 
datorată pieţei de monopol, pierdere care afectează bunăstarea 
societăţii în ansamblul ei. Echilibrul de monopol nu este rezultatul unui 
acord voluntar între producător şi consumatori. Consumatorii se văd 
obligaţi să renunţe la mai mult, comparativ cu ceea ce câştigă 
monopolistul Rezultă că există un conflict între interesul privat al 
producătorului monopolist şi interesul public al tuturor consumatorilor 
dintr-o economie. Aceasta se constituie într-o explicaţie posibilă pentru 
intervenţia guvernului, fie pentru a preveni formarea monopolurilor, fie, 
dacă acest lucru nu este posibil, cel puţin pentru a le controla 
comportamentul. 

În evaluarea pierderii şi a modului de redistribuire a veniturilor 
între producători şi consumatori (a beneficiilor sociale) am pornit de la 
ipoteza unei funcţii identice a costurilor în condiţii de concurenţă 
perfectă şi de monopol. Dar, în situaţia în care monopolizarea unei 
activităţi s-a datorat economiilor de scară (creşterii eficienţei productive) 
sau inovaţiei (creării unui nou produs sau procedeu de fabricaţie) putem 
considera că monopolul este mai potrivit decât concurenţa perfectă. 
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Fig. 11.7. Comparaţia între concurenţa perfectă şi 
monopolul cu costuri reduse 

Poziţia de monopol al unui inovator care a pus în vânzare un nou 
produs sau a aplicat o nouă tehnologie are caracter provizoriu şi nu va 
putea fi slăbită decât atunci când alte firme vor reuşi să pună la punct 
produse similare. Astfel întreprinderile care realizează profit economic 
alocă resurse importante activităţii de cercetare-dezvoltare în scopul 
promovării inovaţiilor, care le permit menţinerea avantajelor monopolului 
pe o perioadă cât mai lungă.5 Ca urmare a acestor situaţii, este posibil ca 
monopolizarea activităţii să conducă, prin reducerea costurilor, la 
îmbunătăţirea situaţiei consumatorului. 

Pentru ca echilibrul monopolului să se stabilească la un nivel mai 
ridicat al cantităţii vândute şi un nivel mai redus al preţului, comparativ cu 
ipoteza concurenţei perfecte, este necesar ca noua curbă a costului 
marginal, CmgM să intersecteze curba venitului într-un punct situat la 
dreapta liniei CQc. (fig. 11.7) Prin reducerea costului marginal de la CmgC 
la CmgM în urma monopolizării, cantitatea produsă creşte de la QC (în 
condiţii perfect concurenţiale) la QM,  iar preţul scade de la PC (în condiţii 
de concurenţă perfectă) la PM

 (în condiţii de monopol cu costuri reduse). 
 

5 Joseph A. Schumpeter (1883-1950) a subliniat, încă de la începutul secolului XX, 
importanţa procesului de inovare pentru evoluţia capitalismului. 
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11.4 Tehnici monopoliste de stabilire a preţului 

(discriminări de preţuri)  
 

După cum am stabilit în cadrul analizei situaţiei de echilibru a 
monopolului clasic, acesta nu doreşte să-şi sporească producţia, deoarece 
pentru a vinde cantităţi suplimentare ar trebui să reducă preţul. Dar, cum 
trebuie să-şi vândă toată producţia la un preţ unic, aceasta  provoacă o 
scădere a profitului. Pe de altă parte, echilibrul acestei pieţe de monopol e 
însoţit întotdeauna de o ineficienţă alocativă. Preţul este în limita con-
strângerilor impuse de elasticitatea cererii ca o variabilă de decizie, firma-
monopol poate să acţioneze asupra preţului, nefiind obligată să practice 
acelaşi preţ pentru toate unităţile vândute, sau pentru toţi clienţii. Dacă, se 
dovedeşte că cei care cumpără sunt dispuşi să plătească anumite unităţi 
mai scump decât altele, sau că anumiţi clienţi sunt dispuşi să plătească 
mai scump decât alţi clienţi, monopolul este stimulat să opereze o discri-
minare prin preţuri. Noţiunea de discriminare prin preţ regrupează toate 
tehnicile pe care monopolul le poate utiliza cu scopul de a-şi însuşi o parte 
cât mai mare din surplusul consumatorilor. Interesul pentru discriminare 
decurge din consecinţele sporirii cantităţii vândute asupra încasărilor. 

Discriminarea prin preţuri apare atunci când un producător cere 
preţuri diferite pentru unităţi din acelaşi produs, din motive neasociate cu 
diferenţele de costuri. Sunt considerate discriminatorii numai acele 
diferenţe de preţ care nu se datorează diferenţelor de costuri ci 
evaluărilor diferite ale cumpărătorilor aceluiaşi produs.  

O altă condiţie necesară pentru discriminare este imposibilitatea de 
a revinde produsul de la un cumpărător la altul; altfel un cumpărător, care 
poate obţine produsul la un preţ preferenţial (mai mic), îl poate revinde 
cumpărătorilor supuşi unui tratament discriminatoriu nefavorabil, aceştia 
din urmă nu vor mai cumpăra direct de la monopol, ci de la intermediar. 

Cu cât un monopol poate practica mai multe nivele ale preţului cu 
atât mai mare este abilitatea firmei-monopol de a creşte venitul şi profitul 
său pe seama consumatorilor. 

Monopolul perfect discriminant (discriminarea de rangul întâi) 
Dacă presupunem că firma-monopol vinde fiecare unitate a produsului sau 
a serviciului în mod distinct şi reuşeşte să identifice preţul maxim (preţul de 
rezervă al consumatorului) pe care fiecare consumator este dispus să-l plă-
tească pentru fiecare unitate, ea poate să încaseze pentru fiecare unitate 
vândută exact preţul corespunzător de pe curba cererii. Desigur acesta pre-
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supune ca firma să aibă o libertate de acţiune nelimitată, adică dreptul şi 
posibilitatea de a practica preţuri diferite pentru toţi clienţii. Având în 
vedere înclinaţia marginală diferită de a plăti a fiecărui consumator, 
firma-monopol fixează un preţ P1 pentru prima unitate vândută, P2 pentru a 
doua unitate vândută, ş.a.m.d. până la Pn pentru a n-a unitate. Astfel, cum-
părătorii plătesc pentru fiecare unitate exact suma de bani la care erau dis-
puşi să renunţe pentru a o obţine, firma-monopol acaparând întregul surplus 
al consumatorilor. Venitul marginal în cazul discriminării perfecte este 
egal deci cu preţul plătit pentru fiecare unitate, confundându-se cu 
curba cererii. Cantitatea de echilibru este în acest caz QDI, punct în care 
venitul marginal curba cererii intersectează curba costului (fig 11.8)6 

Acest punct de echilibru este acelaşi ca şi în situaţia de echilibru 
concurenţial., ultima unitate vândută de firma-monopol având un preţ care 
egalează costul său marginal. Astfel, toţi consumatorii dispuşi să plătească 
un preţ superior costului marginal vor fi serviţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Descrierea situaţiei de monopol perfect discriminant nu se modifică dacă avem în 
vedere o producţie perfect divizibilă şi funcţii continue ale cererii individuale. Curba C 
reprezintă curba cererii colective, obţinută prin adiţionarea tuturor curbelor individuale 
ale cererii (presupuse funcţii continue) 

Fig.11.8. Echilibrul monopolului în condiţii de discriminare perfectă 
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Discriminarea perfectă contribuie astfel la o mărire substanţială a 
profiturilor firmei-monopol. Ea anulează complet surplusul 
consumatorilor şi asigură firmei-monopol cel mai ridicat profit posibil 
între toate structurile de piaţă. 

Discriminările între unităţile consumate (discriminare de 
rangul doi) Această strategie de discriminare ia în general forma tarifării 
non-liniare, preţul bunului variind în funcţie de cantitatea cumpărată. 
Firma-monopol este astfel stimulată să preleveze o parte din surplusul 
consumatorilor rezultat în cazul facturării tuturor unităţilor la un preţ unic, 
determinându-i să plătească primele unităţi cumpărate mai scump decât 
următoarele. Firmele acordă rabaturi comerciale marilor consumatori, 
preţul mediu fiind astfel mai redus dacă clientul cumpără o cantitate 
importantă. 

Discriminarea de rangul trei. Când firma-monopol are de-a face 
cu consumatori care se deosebesc între ei printr-o caracteristică 
observabilă, care poate fi pusă la rândul ei în relaţie cu cererea faţă de 
bunul oferit de acesta, fiecare segment de consumatori poate reprezenta o 
piaţă distinctă pentru firma -monopol. Exemple de caracteristici 
observabile pot fi : grupa de vârstă, profesia, localizarea în spaţiu s.a.m.d. 
Presupunând că firma-monopol dispune de informaţii suficiente asupra 
curbelor cererii totale pe fiecare din aceste pieţe, ea poate practica 
preţuri diferite pentru fiecare din grupurile de consumatori.  

De exemplu, în cazul biletelor de cinematograf vânzătorul este conştient că 
studentul tipic nu are venit mare şi astfel tinde să acorde atenţie nivelului preţurilor, deci 
elasticitatea cererii studentului faţă de preţ este mare, în timp ce alte categorii ale populaţiei 
sunt mai puţin înclinaţi să se răzgândească din cauza unei modeste majorări de preţ. 

În afară de capacitatea vânzătorului de a identifica curbele cererii  
diferitelor categorii de cumpărători, discriminarea de preţ implică şi 
capacitatea de a separa categoriile de consumatori ai produsului în cauză, 
fără să le permită acestora revinderea bunului. Chiar dacă discriminarea 
de preţ sporeşte profitul firmei-monopol fără să oblige pe nimeni să 
plătească mai mult decât este dispus să plătească, această tehnică de a 
practica preţuri diferenţiate poate isca reacţii puternice din partea celor 
discriminaţi. Din acest motiv firma-monopol trebuie să acorde importanţă 
cuvenită justificărilor cu privire la “defavorizarea ” unor categorii, făcând 
referire la promovarea unor valori împărtăşite de către majoritatea 
membrilor comunităţii.  

Discriminările de preţuri sunt o tehnică des utilizată şi de către companiile 
aeriene. Ele scad preţurile biletelor în vederea creşterii locurilor ocupate cu cei care 
pleacă în concediu care, altfel, ar călători cu autovehicul. Dar, liniile aeriene nu vor să-şi 
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scadă preţurile pentru oamenii de afaceri care acceptă să plătească tarife mai mari pentru 
a economisi timp şi nici pentru cei pentru care costul călătoriei este o cheltuială care se 
decontează. Dar pentru aceasta, compania aeriană trebuie să deosebească aceste două 
categorii de călători şi să acorde reduceri numai celor care n-ar zbura fără ele. O cale 
pentru a separa cele două categorii de călători ar fi aceea de a acorda reduceri de preţuri 
celor care cumpără bilete în circuit şi stau mai mult de o săptămână sau stau de pe o 
săptămână pe alta.  

Obiectivul firmei este acela de a găsi tehnici pentru a separa 
cumpărătorii care acceptă preţuri ridicate de cei care acceptă preţuri 
scăzute şi a oferi preţuri reduse acelora care altfel n-ar achiziţiona 
produsul. 

Conform unei tipologii propuse de A.C. Pigou în 1920, afişarea de 
preţuri diferite pentru fiecare grup de consumatori este denumită 
discriminare de rangul trei. 

Pentru a stabili regula tarifării optimale pornim de la o firmă 
monopol care oferă un produs omogen şi a reuşit să identifice două 
grupuri de consumatori caracterizaţi printr-o elasticitate diferită a cererii 
în raport cu preţul. Funcţia inversă a cererii pentru segmentul de piaţă “A” 
caracterizat printr-o elasticitate a cererii mai ridicate este PA(QA) iar 
pentru segmentul “B” cu elasticitate mai scăzută PB(QB). Funcţia de cost 
al firmei –monopol este CT(QA+QB). Curbele aferente funcţiilor inverse 
ale cererii şi ale funcţiei costului sunt redate în fig. 11.11. 

La un anumit volum al vânzărilor firma monopolistă nu poate 
acţiona asupra costurilor, dar poate să repartizeze vânzările între diferite 
pieţe în aşa fel, încât venitul marginal obţinut pe aceste pieţe să fie 
identic  

Profitul firmei monopol se poate scrie: 
Pr(QA, QB)=QA*P(QA)+QB*P(QB)-CT(QA+QB)= 

VTA(QA)+VTB(QB)-CT(QA+QB) 
unde:  
VTA(QA) reprezintă încasările obţinute de la grupul A, iar 
VTB(QB) încasările obţinute de la grupul B 
Firma încearcă să-şi maximizeze profitul prin determinarea exactă 

a cantităţilor oferite pe fiecare din aceste pieţe. Rezolvarea acestei 
probleme de decizie implică condiţiile: 

VmgA(Q*
A)=Cmg(Q*

A+Q*
B) 

VmgB(Q*
B)=Cmg(Q*

A+Q*
B) 

adică, în punctul de optim al monopolului: venitul marginal realizat pe 
ambele pieţe trebuie să fie egal cu costul marginal aferent producţiei 
totale.  
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Din condiţiile de optim putem deduce regula de bază a stabilirii preţurilor 
optime pe cele două pieţe:  

VmgA(Q*
A)=VmgB(Q*

B) 
rezultând: 
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B: altfel spus, monopolul solicită un 
preţ mai mare consumatorilor caracterizaţi printr-o cerere relativ mai rigidă. 
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Determinarea grafică a cantităţilor optime vândute pe cele două pieţe şi a 

preţurilor solicitate de firma monopol presupune parcurgerea următoarelor etape: 
-determinarea curbei venitului marginal corespunzătoare monopolului 

discriminant prin însumarea pe orizontală a curbelor veniturilor marginale obţinute pe 
fiecare piaţă în mod independent; această curbă a venitului marginal corespunzătoare 
ambelor pieţe arată care este venitul marginal ce se poate asocia unei creşteri a 
producţiei, în condiţiile în care considerăm că vânzările sunt distribuite pe cele două 
pieţe, astfel încât să menţinem ipoteza egalităţii celor două venituri marginale (curba 
venitului marginal-Vmg a întregii pieţe de monopol este ilustrată în fig. 11.9.c.) 

-trasarea curbei ce reprezintă funcţia costului marginal al firmei monopol–Cmg; 
-determinarea nivelului optim al producţiei firmei de monopol, la intersecţia 

curbei venitului marginal Vmg şi al costului marginal (se poate remarca că, prin 
construcţie,venitul marginal pe cele două pieţe este c1, chiar dacă preţul corespunzător 
fiecărei pieţe este diferit). 

-pentru a stabili preţul şi cantitatea de echilibru corespunzătoare fiecărei pieţe, 
vom determina cantităţile optime de producţie QA şi respectiv QB, pe fiecare dintre cele 
două pieţe; aceste cantităţi conduc fiecare, în mod independent, la obţinerea unui venit 
marginal identic, egal cu c1. Preţurile la care pot fi vândute aceste cantităţi pe cele două 
pieţe rezultând din funcţiile cererii acestora pe fiecare piaţă. 

Fig. 11.9. Discriminarea de gradul trei
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11.5. Reglementarea monopolurilor naturale 
 
Deoarece monopolul natural apare în mod spontan în industriile 

unde procesul de producţie prezintă un randament de scară crescător 
oricare ar fi mărimea pieţei, din punct de vedere tehnico-economic, cea 
mai bună modalitate de a produce un bun în aceste ramuri este de a lăsa o 
singură firmă să ocupe piaţa. Dacă firma ar trebui să împartă piaţa cu o a 
doua firmă care dispune de aceeaşi tehnologie, cererea ce i se adresează 
fiecare din ele ar fi mai mică, iar costul mediu al fiecăreia ar deveni mult 
mai ridicat din cauza volumului de producţie mai scăzut. În consecinţă 
prezenţa a două firme în loc de una este ineficientă deoarece nu permite 
exploatarea tuturor economiilor de scară. Această situaţie poate să se 
producă atunci când costurile fixe de producţie sunt considerabile în 
raport cu costul variabil (de exemplu în cazul energiei hidroelectrice, 
costul aferent instalaţiilor tehnice, înainte ca primul kilowat să fie produs 
de către aceasta este foarte mare în raport cu costurile variabile angajate 
ulterior pentru funcţionarea centralei). În astfel de cazuri, ponderea 
considerabilă a costurilor fixe face ca costul mediu să rămână mult timp 
descrescător, fiind necesar un volum al producţiei însemnat pentru ca 
sporirea costului variabil mediu să compenseze diminuarea costului fix 
mediu. O configuraţie de monopol natural este reprezentată în fig.11.10. 

Echilibrul corespunzător profitului maxim al unui monopol 
nereglementat se stabileşte la egalitatea dintre venitul marginal şi costul 
marginal. 

Chiar dacă existenţa monopolului este benefică societăţii datorită 
nivelului scăzut al costului mediu, prin obiectivul maximizării profitului, 
monopolul natural ca şi orice monopol determină o pierdere netă pentru 
societate. Din acest motiv dacă statul acceptă ideea de firmă unică, el 
trebuie să controleze această firmă pentru a limita ineficienţa alocativă. 
Statul poate limita preţul pe care l-ar practica monopolistul în 2 moduri: 

1) să fixeze preţul pe baza costului unitar realizat de către firma-
monopol  
2) să fixeze preţul pe baza costului marginal. 
În primul caz îi este permis monopolistului să practice un preţ care 

să acopere costul total mediu. În această situaţie, firma va stabili preţul la 
nivelul corespunzător punctului în care curba cererii intersectează curba 
costului total mediu. 
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Cmg

P=Cmg

P=CTM

QP-CTM QCmg Cantitate 

Preţ

Cerere

Pierderea firmei cauzatã de fixarea 
preţului la nivelului costului marginal

Profit economic zero

CTM

Fig. 11.11. Reglementări ale monopolului natural de către stat 
 

Prin urmare, echilibrul se stabileşte la un volum al producţiei 
QP=CTM. Tarifarea la costul mediu este numită şi tarifare Ramsey-Boiteux, 
după numele celor doi economişti care au realizat, în epoci diferite, 
cercetări importante în acest domeniu. Din punct de vedere economic, ea 
ar putea reprezenta o soluţie mai bună ca monopolul nereglementat. Prin 
impunerea preţului la nivelul costului total mediu reglementatorii 
micşorează discrepanţa dintre preţ şi costul marginal, ceea ce înseamnă un 
pas înainte în alocarea în mod optim al resurselor. 

În al doilea caz, impunerea unui preţ la nivelul costului marginal 
reprezintă “obiectivul” ideal al eficienţei din punct de vedere al societăţii. 
Atingerea lui întâmpină însă un serios obstacol de ordin practic: dacă o 
firmă al cărei cost unitar este în scădere stabileşte preţul la nivelul 
costului marginal, ea va înregistra pierderi. Motivul constă în faptul că 
dacă costul unitar scade, atunci Cmg<CTM, iar P=Cmg implică, P<CTM. 
Când preţul unitar este mai mic decât costul total mediu, firma 
înregistrează pierdere. Întrucât firmele nu pot să opereze în pierdere 
pentru mult timp, iar guvernele nu agreează ideea subvenţionării 
monopolurilor, această soluţie în domeniul reglementării preţurilor de 
monopol este destul de rar pusă în aplicare.  
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11.6. Monopsonul şi monopolul bilateral 

 
Monopsonul este situaţia simetrică monopolului. Atunci când pe 

o piaţă cererea este reprezentată de un singur cumpărător, iar oferta de 
un număr mare de producători vorbim de o piaţă de tip monopson. 

 

Asemenea situaţii se întâlnesc, atunci când într-o anumită regiune, pe piaţa 
forţei de muncă există o singură întreprindere care angajează forţă de muncă cu o 
anumită calificare (de exemplu în regiunile miniere). Alte cazuri putem să întâlnim pe 
piaţa laptelui neprelucrat sau a ciupercilor proaspete etc., atunci când pe piaţa respectivă 
(regională sau naţională) există o singură firmă cumpărătoare. Din exemplele menţionate 
rezultă că produsele sunt prodfactori pentru cumpărător. În majoritatea cazurilor de 
monopson putem să vorbim despre pieţele unor produse care pentru firma cumpărătoare 
sunt factori de producţie. Pe aceste pieţe pot să apară şi un număr de cumpărători 
individuali (consumatori finali), care însă au o putere mică şi nu pot influenţa piaţa. 

 

Monopsonul, dominând piaţa, va acţiona astfel încât să-şi maximi-
zeze avantajele. El va achiziţiona cantitatea optimă dintr-o marfă, adică 
acea cantitatea a cărei prelucrare şi/sau vânzare (în întregime) asigură 
profitul maxim. În acest caz monopsonul îşi vinde produsele sale finite pe o 
piaţă cu concurenţă perfectă. Care este cantitatea optimă? Pentru a răspunde 
la această întrebare, trebuie mai întâi să definim două noţiuni: costul 
marginal şi venitul marginal al factorului de producţie. 

Costul marginal al factorului de producţie este costul total 
suplimentar datorat achiziţionării unei noi unităţi prodfactorul respectiv, 

adică: FP
V

FP
TFP

mg Q
C

Q
CC

Δ
Δ

=
Δ
Δ

= dacă funcţia de producţie nu este continuă, 

sau: FP
V

FP
TFP

mg Q
C

Q
CC

∂
∂

=
∂
∂

= dacă funcţia de producţie este continuă,  

costul marginal al factorului de producţie este derivata funcţiei costului 
variabil în funcţie de cantitatea din factorul de producţie. 

Venitul marginal al factorului de producţie este venitul total 
suplimentar datorat achiziţionării (şi utilizării productive) unei noi unităţi 
dintr-un factor de producţie. Astfel,  putem scrie: 
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pentru că preţul produsului finit (P) este constant pe o piaţă cu concurenţă 
perfectă. Deci venitul marginal al unui prodfactor este egal cu 
productivitatea sa marginală înmulţită cu preţul de vânzare. 
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Monopsonul măreşte cantitatea achiziţionată dintr-un factor de 
producţie variabil până când costurile suplimentare sunt mai mici (sau 
egale la limită) decât veniturile suplimentare datorate folosirii în producţie 
a unei noi unităţi din factorul respectiv. Astfel, în punctul optim (M) (fig. 
11.11.) costul marginal al factorului trebuie să fie egal cu venitul 
marginal al factorului de producţie: 

FP
mg

FP
mg VC =  

 

Monopsonul are posibilitatea să stabilească nivelul preţului la 
care achiziţionează bunurile (un factor de producţie) în condiţiile în care 
ţine cont de curba ofertei producătorilor. 

Curba ofertei 

Q 

Vmg
FP 

Cmg
FP 

  P 

QM 

  PM 

QC 

  PC 

Fig. 11.11. Punctul de optim al monopsonului

M 

E 

 
Care va fi preţul plătit de întreprindere? Desigur, interesul 

monopsonistului este de a plăti cât mai puţin, de aceea preţul este dat de 
oferta corespunzătoare cantităţii optime achiziţionate, QM. Dacă cererea ar 
fi reprezentată de multe firme (dacă ar fi concurenţă) Vmg

FP ar reprezenta 
curba cererii. Echilibrul pieţei s-ar situa la intersecţia curbelor ofertei şi 
cererii (Vmg

FP), cantitatea corespunzătoare fiind QC, iar preţul PC. 
Monopsonistul profită de faptul că el este singurul cumpărător şi de aceea 
plăteşte un preţ mai mic (PM). Diferenţa dintre venitul marginal 
corespunzător cantităţii optime şi preţul de monopson reprezintă un surplus, 
exploatarea monopsonistă, (reprezentată în figură printr-o săgeată.). 
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Dacă am dori să definim funcţia cererii monopsonistului ar trebui 
să căutăm o relaţie între cantitatea cerută la diferite preţuri. Prin definiţie, 
în cazul unei funcţii, diferitelor valori ale variabilei independente (aici 
preţul) le corespunde una şi numai una dintre valorile variabilei 
dependente. Se poate observa că la nivelul preţului PM, cantitatea cerută 
poate să difere de QM în cazul unei alte forme a funcţiei ofertei. Deci, nu 
există o relaţie strictă între preţ şi cantitatea cerută de monopsonist, de aici 
rezultând faptul că monopsonistul nu are o funcţie a cererii (aşa cum 
nici monopolul nu are o funcţie a ofertei). 

În cazul în care atât oferta cât şi cererea pe o piaţă este 
reprezentată de câte o întreprindere (sau de câte o singură forţă) atunci 
avem de a face cu monopol bilateral. 

 

De exemplu, dacă o întreprindere dintr-o regiune este singura care angajează 
lucrători cu o anumită calificare, fiind singurul cumpărător pe piaţa muncii respective, şi 
oferta este monopolizată de un sindicat, avem de a face cu monopol bilateral. 

Să considerăm o altă situaţie: întreprinderea "Diamant" este o societate minieră, 
care se ocupă cu exploatarea de diamante, în regiunea analizată ea fiind singura cu acest 
profil, şi singura care oferă pe piaţă acest produs. Societatea "Mondena" se ocupă cu 
prelucrarea diamantului şi fabricarea de bijuterii, ea fiind singura, care are acest profil în 
regiunea analizată, şi singura care achiziţionează produsele firmei "Diamant". Dacă costul 
marginal al diamantului pentru societatea "Diamant" este Cmg

vânzător=Q/3+20 , iar venitul 
marginal al diamantului (Vmg

cumpărător, ca factor de producţie) pentru "Mondena" este 
Vmg

cumpărător=120-2Q/3, putem determina cantitatea optimă de diamante şi preţul acestora. 
 

Pe de o parte, din punct de vedere al vânzătorului optimul este 
în punctul în care Cmg = Vmg.  

Pentru determinarea venitului marginal avem nevoie de curba cererii. Dat 
fiind faptul că cererea este monopsonistă (un singur cumpărător) nu există o curba a 
cererii. În condiţiile concurenţei perfecte curba cererii cu care s-ar confrunta vânzătorul 
ar fi Vmg

cumpărător (funcţia venitului marginal al cumpărătorului). Să presupunem că 
dreapta cererii coincide cu dreapta venitului marginal (Vmg

cumpărător). 
În acest caz venitul marginal al societăţii "Diamant" este: 
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Cantitatea optimă este în punctul în care Cmg=Vmg, adică: 

60Q
3
Q412020

3
Q

=⇒−=+ , şi P = 80 (din funcţia cererii). 

Pe de altă parte, din punct de vedere al cumpărătorului optimul 
este în punctul în care costul marginal al factorului de producţie este egal 
cu venitul marginal al prodfactorului.  
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Pentru calcularea costului marginal avem nevoie de curba ofertei. Ştiind că 
există un singur producător nu există o curba a ofertei). Dacă ar fi mai mulţi, curba ofertei 
ar coincide cu curba costului marginal. Să acceptăm aceasta ca şi curba cererii. 

În acest caz costul marginal al diamantului pentru societatea "Mondena" este: 
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Cantitatea optimă este în punctul în care:  

Cmg
cumpărător=Vmg

cumpărător  

adică: 75Q
3
Q212020

3
Q2

=⇒−=+ , şi P = 45 (din funcţia ofertei). 
 

Rezultatele obţinute sunt prezentate şi în figura de mai jos: 

P 

80 

45 

Cmg
vânzător

Cmg
cumpărător

Vmg
cumpărător

Vmg
vânzător

60 75 
Fig. 11.12. Monopolul bilateral

Q 

  
Din cele prezentate mai sus rezultă că, vânzătorul, societatea "Diamant" doreşte să 

vândă 60 de unităţi la preţul de 80 de u.m., iar cumpărătorul vrea să cumpere 75 de unităţi 
la preţul de 45. De aici rezultă un interval de negociere (partea haşurată în fig. nr. 11.12.). 
Cantitatea tranzacţionată va fi între 60 şi 75 de unităţi. 

 

Rezultatul final depinde de forţa de piaţă a participanţilor, de 
abilităţile de negociere a fiecărei părţi. Preţul pentru cantitatea 
tranzacţionată va fi egală cel puţin cu costul marginal al vânzătorului, dar 
nu mai mult decât venitul marginal al cumpărătorului. 


