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Abstract
This paper considers the role of forecasting and data-processing in a monopolistic firm facing
uncertain demand. The monopoly is considered in a dynamic multiperiod model. Intertemporal
links are determined by expenditures on demand analysis in a present period and benefits from
this activity (i.e., smaller variance of the prediction error) in future periods. Assuming that the
monopoly maximizes its total discounted expected utility from the profit in indefinite time, the
outcomes we derive come under the following headings. First, we show that the optimal
forecasting strategy is stationary. Second, based on the analysis of the
steady state, we find that only monopolies managed by risk-averse individuals are concerned
about demand forecasts. Third, we examine the existence and the uniqueness of the optimal
demand-forecasting strategy in risk-averse monopolistic firms. Finally, we investigate the welfare
effects of demand-forecasting in the risk-averse monopoly. The results indicate that demandforecasting in a monopolistic firm always increases the expected value of the producer s surplus,
but its impact on the expected deadweight loss and the expected consumer surplus cannot be
unambiguously determined and depends on the properties of stochastic demand.

Abstrakt
Tato práce hodnotí roli prognóznování a zpracování dat v monopolistické firmě, která čelí
neurčité poptávce. monopol je hodnocen v dynamickém modelu pro více časových období.
Mezičasové propojení je dáno výdaji na analýzu poptávky v současném období a užitky, jež
plynou z této analýzy (tzn. menší variance chyby predikce) v příštích obdobích. Za předpokladu,
že monopol maximalizuje celkovou diskontovanou očekávanou užitečnost zisku v neomezeném
čase, mohou být naše výsledky shrnuty do následujících bodů: 1) Ukázali jsme, že optimální
strategie prognózování je stacionární; 2) Z analýzy ustáleného stavu plynu, že pouze monopoly
řízené jednotlivci s averzí vůči riziku berou v úvahu poptávkové prognózy; 3) Zkoumali jsme
existenci a jednoznačnost optimální strategie prognózování poptávky u monopolistických firem s
averzí k riziku; 4) Zkoumali jsme také dopady prognózování poptávky monopolistických firem (s
averzí k riziku) na blahobyt. Výsledky ukazují, že prognózování poptávky monopolistických

firem vede ke zvýšení očekávané hodnoty přebytku výrobce. Důsledky prognózování na
očekávanou umrtvenou ztrátu a na očekávaný spotřebitelský přebytek nemohou být jednoznačně
stanoveny a záleží na vlastnostech stochastické poptávky.
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