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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA I.

B

9. hét

Monopólium, 1. rész

K®hegyi Gergely, Horn Dániel, Major Klára

Monopólium

1. De�níció
Azt a piacszerkezet formát, ahol egyetlen vállalat van a piacon tiszta monopóliumnak nevezzük.

• A monopólium kialakulásának többféle okai lehetnek:

Hatékonyság (természetes monopólium): kicsi a piac mérete a hatékony üzemmérethez képest
(pl.: energiaszektor, közlekedés stb.)

Jogi korlátozás

Szabadalom, Know How, szerz®i jog, ipari titok (pl.: golyóstoll, Windows, Blood Sugar Sex
Magic, Unicum, téliszalámi stb.)

Állami szabályozás (pl. a Matáv államilag garantált monopoljoga)

Be- és kilépési korlátok (költség, jogi, lobbi stb.)

A piacon lév® vállalat kiszorító magatartása (pl.: Standard Oil)

• Elképzelhet®, hogy egy vállalat egyedül van a piacon egy id®pontban, de kés®bb a helyzet megváltozik.

• A tiszta monopólium egy modell, amit bizonyos helyzetekben jó közelítésként alkalmazhatunk.

• Ha egy vállalat egyedül van a piacon, akkor NEM ÁRELFOGADÓ! Hogyan alakul a bevétele és a
pro�tja?

1. Megjegyzés
A költségek ebben az esetben is a technológiától függenek és nem a piaci szerkezett®l. De hosszabb távon
bizonyos iparágakban, egy jelent®s piaci er®vel rendelkez® vállalat könnyebben változtathat a technológiáján
és csökkentheti költségeit is.

A monopolista optimális döntése

A monopólium határbevétele

• A monopólium nem árelfogadó.

• Emiatt az árat nem tekinti konstansnak, úgy gondolja, hogy annak alakulását befolyásolni tudja.

• Ekkor MR(q) ≡ P +Q∆P
∆q

• Ha a kereslet törvénye teljesül, azaz ∆P
∆q < 0, akkor MR(q) < P (q), azaz a határbevételi görbe az

inverz keresleti görbe alatt halad.

2



Határbevétel
A termelt mennyiség változtatásával nem mindig ugyanolyan mértékben változik a bevétel.

1. Állítás
Bármely P = A − BQ lineáris keresleti görbe esetén a határbevétel MR = A − 2BQ. (Az MR görbe tehát
a keresleti görbe függ®leges, P -tengellyel való metszéspontjából indul, majd kétszer olyan gyorsan csökken,
mint a keresleti görbe.)

A monopólium pro�tmaximalizáló döntése

Pro�tmaximum
A monopólium pro�tja ott maximális, ahol a bevételi és a költséggörbe érint®je párhuzamos. A bevételi
görbe monopólium esetén nem lineáris, mivel a vállalat nem árelfogadó.

Pro�tmaximalizáló kibocsátás
A monopólium q∗ pro�tmaximalizáló kibocsátása ott található, ahol a határköltség görbe metszi a határbe-
vételi görbét MR = MC. A pro�tmaximalizáló árat a keresleti függvény adja meg q∗ mellett.
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2. Állítás
Egy pro�tmaximalizáló monopólium mindig a keresleti görbe rugalmas szakaszán választja meg az árat és
mennyiséget.

Alkalmazások: Monopólium versenyz®i szegéllyel (fringe)

D a teljes piaci keresleti görbe. Ha horizontálisan kivonjuk bel®le a versenyz®i szegély kisebb, árelfogadó válla-
latainak SF kínálati görbéjét, akkor megkapjuk a nagyméret¶ vállalat D′ tényleges (más néven reziduális, vagy
maradvány)keresleti görbéjét és MR′ határbevételi görbéjét. A nagyvállalat optimális kibocsátása: Q′, a szegélyé:
QF , a teljes kibocsátás: Q̂ = Q′ +QF .
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Monopólium és a gazdasági hatékonyság

Verseny versus monopólium

(P = 132− 8q/100; C = 100[128 + 69Q/100− 14(Q/100)2 + (Q/100)3])
Q P R MR C MC (egzakt) η
0 132 0 132 12 800 69 −∞

100 124 12 400 116 18 400 44 −15, 5
200 23 200 100 21 800 25 −7, 25
300 108 32 400 84 23 600 12 −4, 5
400 100 40 000 68 24 400 5 −3, 125
500 92 46 000 52 24 800 4 −2, 3
600 84 50 400 36 25 400 9 −1, 75
700 76 53 200 20 26 800 20 −1, 36
800 68 54 400 4 29 600 37 −1, 06
900 60 54 000 −12 34 400 60 −0, 83
1000 52 52 200 −28 41 800 89 −0, 65
. . .

3. Állítás
A monopólium kibocsátását a határköltség = határbevétel egyenl®ség határozza meg. Mivel a versenyz® vál-
lalatok a határköltség = ár feltétel alapján határozzák meg kibocsátásukat, és mivel a határbevétel kisebb,
mint az ár, ezért azonos költség- és keresleti függvény esetén egy monopolizált iparág magasabb ár mellett
kevesebbet termel, mint egy versenyz®i iparág.

Monopólium és gazdasági hatékonyság

Holtteher-veszteség
Monopólium jelenléte esetén holtteher-veszteség (FHE háromszög területe) keletkezik, ami nem abból adó-
dik, hogy a monopólium �gonosz�, vagy �kizsákmányoló�, hanem abból a tényb®l, hogy nem árelfogadó módon
optimalizál.
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4. Állítás
A versenyz®i helyzethez képest a monopolhelyzet a fogyasztóktól a termel®khöz irányuló transzferrel jár. To-
vábbá hatékonyság veszteséggel is, ami a kereskedelem csökkenése miatt elvesztett fogyasztói és termel®i többlet
összege.

Alkalmazások: szerz®k és a kiadó

Az ügyfelekt®l származó összbevételt az R görbe mutatja. Ebb®l 10 százalék a szerz®t illeti (RA), 90 százalék
pedig a kiadót (RP görbe). A kiadó kisebb példányszámot (kibocsátást) választana (magasabb árat szabna
a könyvnek), mint a szerz®.

A monopólium szabályozása

Állami beavatkozás a jólét veszteség csökkentésére

• Versenypolitika

• Állami tulajdonba vétel

• Gazdasági szabályozás
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Versenypolitika
Az els® híres versenyjogi rendelkezés: Sherman Act (1890)

• 1. szakasz. Minden olyan szerz®dés, tröszt formáját ölt® vagy más módon megvalósított szövetkezés
(combination), valamint konspiráció, amelynek célja a tagállamok közötti vagy más nemzetekkel foly-
tatott kereskedelem korlátozása, jogsért®nek min®sül. Az a személy, aki ilyen, jogsért®nek min®sül®
szerz®dést köt, illetve jogsért®nek min®sül® szövetkezésben vagy konspirációban részt vesz, b¶ncselek-
ményt követ el, és pénzbírságra ítélhet®, amelynek összege gazdasági társaság esetében nem haladhatja
meg a 10 000 000 000 dollárt, magánszemély esetében pedig a 350 000 dollárt. A bíróság egyedi elbí-
rálás alapján a pénzbírság helyett vagy mellett magánszemélyre legfeljebb három év börtönbüntetés is
kiszabhat.

• 2. szakasz. Az a személy, aki a tagállamok közötti vagy más nemzetekkel folytatott kereskedelem
bármely részét monopolizálja, vagy kísérletet tesz (akár egyedül, akár más személyekkel szövetkezve
vagy összejátszva) a monopolizálására, b¶ncselekményt követ el, és pénzbírságra ítélhet®, amelynek
összege gazdasági társaság esetében nem haladhatja meg a 10 000 000 000 dollárt, magánszemély
esetében pedig a 350 000 dollárt. A bíróság egyedi elbírálás alapján a pénzbírság helyett vagy mellett
magánszemélyre legfeljebb három év börtönbüntetés is kiszabhat.

Kés®bbi rendelkezések (USA)

• Rule of Reason (mérlegelés elve)

• Clayton-törvény: 1914

• Szövetségi Kereskedelmi Bizottság: 1914

Kartellek vád alá helyezését követ® árváltozások
Esetek Az árak Az árak Nem egyértelm¶
száma emelkedtek csökkentek vagy vegyes

1976 el®tt 10 7 1 2
1976 után 15 9 2 5

Eu
Magyarország

• Versenytörvény (1996. évi LVII. Törvény)

• Gazdasági Versenyhivatal (GVH): kormánytól független szervezet (+ágazati szabályozószervek)

• F®bb versenyjogi területek:

Versenykorlátozó megállapodások tilalma (kartell (horizontális6=vertikális), vertikális korlátozás,
vállalati megállapodás): Pl.: Biztosítók (6,8 milliárd Ft bírság!) (2006), Mozi-kartell (2002),
�Pacal�-kartell (2001), autópálya-kartell (2006)

Er®fölénnyel való visszaélés tilalma: pl.: Microsoft, OTP

Tisztességtelen verseny tilalma

Fogyasztók megtévesztése (nem fogyasztóvédelem, hanem versenyvédelem!)

Fúziókontroll

• Hogyan érhet® el, hogy a szerepl®knek ne legyen motivációja a verseny korlátozására? (ha ismerjük a
kívánt egyensúlyt, hogyan határozzuk meg a játékszabályokat, hogy az az egyensúly valósuljon meg?)

• Eszközök: törvények, rendeletek, szervezetek, engedmények stb.
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Monopóliumok szabályozása

Növekv® költségek
A szabályozói megoldás, vagyis az ár rögzítése olyan szinten, hogy a monopólium nulla gazdasági pro�tot érjen el:
AR = AC. Ekkor növekv® költségek esetén a kibocsátás nagyobb, mint a versenyz®i esetben lenne. A középszür-
kével jelölt téglalap a termel®kt®l a fogyasztókhoz irányuló transzfert jelöli. A GHK világosszürke terület a túlzott
kibocsátásból következ® hatékonyságveszteséget méri.

Csökken® költségek
A szabályozói megoldás, vagyis az ár rögzítése olyan szinten, hogy a monopólium nulla gazdasági pro�tot érjen el:
AR = AC. Ekkor csökken® költségek esetén a kibocsátás nagyobb, mint a szabályozatlan monopolista, de kisebb,
mint a versenyz®i esetben lenne. A világosszürke terület mutatja, hogy a nem hatékony kibocsátás miatt mennyivel
kisebb a fogyasztói és a termel®i többlet.

5. Állítás
Ha az átlagköltséggörbe az érintett tartományban növekv®, akkor a szabályozói, nulla pro�tot enged® megoldás
növeli a kibocsátást a monopólium pro�tmaximalizáló megoldásához képest. Az ilyen típusú szabályozás azon-
ban továbbra sem hatékony, hiszen a monopólium �túl alacsony� kibocsátását �túl magas� kibocsátás váltja
fel. Csökken® átlagköltséggörbe esetén azonban a szabályozói, nulla pro�tot enged® megoldás nem növeli kell®
mértékben a kibocsátást. A monopólium okozta feltételezett hatékonyságveszteséget azonban túlbecsülhetjük,
hiszen a küls® szerepl®k belépési törekvése korlátozza a monopóliumokat fogyasztóik kizsákmányolásában.
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