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رقابت کامل و انحصار کامل
(Perfect competition and pure monopoly)

رقابت کامل و انحصار کامل
(Perfect competition and pure monopoly)



رقابت کامل

تعداد زیاد فروشندگان و خریداران
عامالن اقتصادي تأثیري روي قیمت بازار نداردبنابراین تصمیمات.

بنگاه ها قیمت را داده شده فرض می کنند.
بنابراین بنگاه ها با منحنی تقاضاي افقی مواجه هستند.

محصول همگن است.
جریان اطالعات کامل است..
ورود و خروج بنگاه ها به این بازار بدون هزینه است.

:ویژگی هاي یک بازار رقابت کامل

تعداد زیاد فروشندگان و خریداران
عامالن اقتصادي تأثیري روي قیمت بازار نداردبنابراین تصمیمات.

بنگاه ها قیمت را داده شده فرض می کنند.
بنابراین بنگاه ها با منحنی تقاضاي افقی مواجه هستند.

محصول همگن است.
جریان اطالعات کامل است..
ورود و خروج بنگاه ها به این بازار بدون هزینه است.
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بنگاه و صنعت در رقابت کامل
) کوتاه مدت(

صنعت
SRSS

بنگاه

SAC

SMC

OutputQ

P

D

. با تالقی عرضه و تقاضا به دست آمده و بنگاه قیمت را داده شده فرض می کندpقیمت بازار در سطح 
.منحنی عرضه صنعت، از منحنی هاي عرضه بنگاه هاي فعال در آن صنعت بدست می آید

P

Output

D=MR=AR

q

SMC=MRانتخاب می کند، جایی که   qبنگاه براي حداکثر سازي سود خود، سطح محصول را در 



بنگاه و صنعت در رقابت کامل
)کوتاه مدت(

صنعت
SRSS

SRSS1

SAC

بنگاه
SMC

OutputQ

P

D

.در این قیمت، سود بنگاه به وسیله ناحیه سایه خورده نشان داده شده است
.این سود، بنگاه هاي دیگر را براي ورود به این صنعت جذب می کند

کردهپیداانتقالراستسمتبهبازارعرضهمنحنیصنعت،بهبیشتريهايبنگاهپیوستنبا
.یابدمیکاهشبازارقیمتو

P1

P

Output

D=MR=AR

q Q1
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تعادل بلند مدت

بنگاهصنعت
LAC

P*

LMC

D=MR=AR

SRSS

P*
LRSS

P*

Output

D=MR=AR

q*

تنها سود نرمال LACدر نقطه مینیمم  LMC=MRدر تعادل بلند مدت بازار، هر بنگاه نمونه با قراردادن  
.  دارد

D

OutputQ

P*
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انحصار کامل

یک انحصارگر:
تنها عرضه کننده محصول در یک صنعت است

و تنها عرضه کننده بالقوه نیز هست.
از طریق موانع ورود حمایت می شود
مستقیماً با منحنی تقاضاي بازار مواجه است
  برخالف شرایط رقابت کامل، در انتخاب سطح تولید بهینه، درآمد نهایی

.وهزینه نهایی انحصارگر کمتر از قیمت محصول است

یک انحصارگر:
تنها عرضه کننده محصول در یک صنعت است

و تنها عرضه کننده بالقوه نیز هست.
از طریق موانع ورود حمایت می شود
مستقیماً با منحنی تقاضاي بازار مواجه است
  برخالف شرایط رقابت کامل، در انتخاب سطح تولید بهینه، درآمد نهایی

.وهزینه نهایی انحصارگر کمتر از قیمت محصول است
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حداکثر سازي سود توسط یک انحصارگر

ماکزیمم  MC = MRبا شرط  Q1P1سود در  
.می شود

است، ACبزرگتر از ARدر این حالت، 
بنابراین بنگاه سودي باالتر از هزینه فرصت 

.سرمایه را از آن خود می کند

MC

AC است، ACبزرگتر از ARدر این حالت، 
بنابراین بنگاه سودي باالتر از هزینه فرصت 

.سرمایه را از آن خود می کند
موانع ورود، از ورود بنگاه هاي جدید به 

. صنعت جلوگیري می کنند

Output

MC=MR

P1

Q1

AC

D = ARMR
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مقایسه انحصار کامل با رقابت کامل 

:فرض کنیم که یک صنعت رقابتی به یک انحصارگر واگذار شود
SRSS

و Q1با مقدار Aنقطه تعادل رقابتی 
.استP1قیمت 

LMCهمان LRSSبراي انحصارگر منحنی 
.استSMCهمان SRSSو 

=SMC

Output

DMR

LRSS

Q1

P1
A

LMCهمان LRSSبراي انحصارگر منحنی 
.استSMCهمان SRSSو 

= LMC
انحصارگر در کوتاه مدت سود خود را با 

P2Q2در  MR=SMCقرار دادن  

.  ماکزیمم می کند

Q2

P2

P3

Q3

در بلند مدت بنگاه می تواند 
.سایر نهاده ها را نیز تعدیل کند

MRتا   = LMC.P3Q3 در
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مقایسه انحصار کامل با رقابت کامل 

استزیرهايویژگیدارايکاملرقابتبامقایسهدرکاملانحصار:
باالترقیمت
ترپایینمحصولسطح

،کاهشراکنندگانمصرفاجتماعیرفاههمچنینوکلاجتماعیرفاهانحصار
.دهدمی

نیست)پاریتوبهینگیشرطیا(تخصیصکاراییشرطدارايانحصار.
یابدافزایشکنندگانمصرفرفاهکهدادنشانرادیگريوضعیتتوانمی

)قیمتتبعیضروش:مثال(.شودبدترانحصارگروضعآنکهبدون

استزیرهايویژگیدارايکاملرقابتبامقایسهدرکاملانحصار:
باالترقیمت
ترپایینمحصولسطح

،کاهشراکنندگانمصرفاجتماعیرفاههمچنینوکلاجتماعیرفاهانحصار
.دهدمی

نیست)پاریتوبهینگیشرطیا(تخصیصکاراییشرطدارايانحصار.
یابدافزایشکنندگانمصرفرفاهکهدادنشانرادیگريوضعیتتوانمی

)قیمتتبعیضروش:مثال(.شودبدترانحصارگروضعآنکهبدون
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مقایسه انحصار کامل با رقابت کامل 

دوبهکنندگانمصرفازمتمایزگروهدوبهراخودکااليانحصارگریککهکنیدفرض
:کندعرضهمتفاوتقیمت

کمافرادبرايباالقیمت(هستندمختلفهايکششباتقاضاهاییدارايگروهدواین
)پرکششافرادبرايپایینقیمتوکشش

توریستبهنسبتبلیطقیمتبهکمتريحساسیتازاستممکنکاريمسافران:مثال
.باشندبرخوردارها

کششکمکنندگانمصرفبرايباالقیمتدرفروشطریقازراخودقبلیسودانحصارگر
.فروشدمیپرکششکنندگانمصرفبهکمترقیمتباراتولیداضافهوآوردهبدست

میاستفادهنداردوجودآندوبارهفروشامکانکهکاالهاییبرايبیشترقیمتتبعیضروش
.شود

دوبهکنندگانمصرفازمتمایزگروهدوبهراخودکااليانحصارگریککهکنیدفرض
:کندعرضهمتفاوتقیمت

کمافرادبرايباالقیمت(هستندمختلفهايکششباتقاضاهاییدارايگروهدواین
)پرکششافرادبرايپایینقیمتوکشش

توریستبهنسبتبلیطقیمتبهکمتريحساسیتازاستممکنکاريمسافران:مثال
.باشندبرخوردارها

کششکمکنندگانمصرفبرايباالقیمتدرفروشطریقازراخودقبلیسودانحصارگر
.فروشدمیپرکششکنندگانمصرفبهکمترقیمتباراتولیداضافهوآوردهبدست

میاستفادهنداردوجودآندوبارهفروشامکانکهکاالهاییبرايبیشترقیمتتبعیضروش
.شود
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ازبازارتقاضايبهنسبتبنگاهیچنین
.بردمیبهرهباالمقیاسصرفه

منخنیLACبااليمقیاسسطوحدر
..استنزولیهمچنانتولید

بهرهايهزینهمزیتازمعموالبنگاه
هابنگاهسایربرصنعتدروبردمی

داردغلبه
خواندهطبیعیانحصارانحصاري،چنین

.شودمی

£
انحصار طبیعی

آیا رفاه مصرف کنندگان همیشه از انحصار کامل آسیب می بیند؟
بستگی به این دارد که آیا ساختار هزینه انحصارگر با ساختار هزینه بنگاه هاي رقابتی 

)انحصار طبیعی(زیرا ممکن است انحصارگر صرفه مقیاس داشته باشد . یکسان است یا خیر

ازبازارتقاضايبهنسبتبنگاهیچنین
.بردمیبهرهباالمقیاسصرفه

منخنیLACبااليمقیاسسطوحدر
..استنزولیهمچنانتولید

بهرهايهزینهمزیتازمعموالبنگاه
هابنگاهسایربرصنعتدروبردمی

داردغلبه
خواندهطبیعیانحصارانحصاري،چنین

.شودمی

LMC

LAC

DMR

P1

Q1 Output
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