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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA I.

B

10. hét

Monopólium, 2. rész

K®hegyi Gergely, Horn Dániel, Major Klára

Monopolisztikus árdiszkrimináció

Piacszegmentálás
Tegyük fel, hogy a vállalat két vagy több szegmensre osztja fogyasztóit, hogy a különböz® szegmensekben

különböz® árakat állapítson meg (pl. diák, vagy nyugdíjas kedvezumények stb.). Meg tudja különböztetni a
két csoportot és meg tudja akadályozni az újraértékesítést.

Az egyes szegmensekben megszabott árak és mennyiségek:

• Els® szegmens: P1, Q1

• Második szegmens: P2, Q2

Π = R1(Q1) +R2(Q2)− C(Q1 +Q2)→ max

Π = P1(Q1)Q1 + P2(Q2)Q2 − C(Q1 +Q2)→ max

Optimumfeltétel:
∂Π

∂Q1
= 0,

∂Π

∂Q2
= 0

mr1 = mr2 = MC

P1

(
1 +

1

η1

)
= P2

(
1 +

1

η2

)
1. Állítás
Piacszegmentálás esetén a rugalmasabb kereslet¶ piacon alacsonyabb lesz az ár.
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Puhafedel¶ és keményfedel¶ könyvek
Keményfedel¶ek Puhafedel¶ek
dollár százalék dollár százalék

Ár 39,16 17,04
Határköltség 2,95 7,5 1,74 10,2
Ár � határköltség (= �árrés�) 36,21 92,5 15,30 89,8

Többrészes árazás
Míg piacszegmentálás esetén az eladó eltér® árat határoz meg különböz® ügyfeleknek, addig mennyiségi

árdiszkrimináció (többrészes árazás) esetén az eladó ugyanannak az ügyfélnek határoz meg többféle árat.
Például egy 1 kilós kiszerelés¶ mosóport 1 dollárért, míg a 2 kilós kiszerelés¶t 1,5 dollárért kínálhatja. Az
eladó itt 1 dollárt számol fel az els® kilóért, és 0,5 dollárt a másodikért.

Tökéletes árdiszkrimináció

Négyrészes ár
Tökéletes árdiszkrimináció esetén a vállalat a termék minden egyes egységét a fogyasztók rezervációs árán
értékesíti. Általában minden egységet más áron ad el, azaz annyi részes árat képez, ahány egységet el kíván
adni. Jelen esetben négyrészes árat képez.

Kartellek

Kartellek
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A kartell vállalatok egy olyan csoportja, amelyek együtt monopóliumként viselkednek. A kartell minden
egyes tagja vállalja, hogy kevesebbet termel annál, mint amit korlátozások nélküli versenyben termelne. A
cél természetesen az ár növelése, hogy így mindannyian nagyobb pro�tra tegyenek szert.

1. Következmény
A kartellek csak az iparági összkibocsátás visszafogásával tudják az árat a versenyz®i szint fölé emelni. A
magasabb árak mellett azonban a kartell tagjai növelhetik pro�tjukat, ha burkoltan még a versenyz®i egyensúlyi
szintnél is többet termelnek. Ugyanezt a kartellen kívüli vállalatok is megtehetik, és mivel nekik ezt nem kell
burkoltan tenniük, még többet nyerhetnek. Így a tagok és nem tagok együttes többletkibocsátása végül aláássa
a kartellt.

Hálózati küls® gazdasági hatások

Hálózati hatások
Egy termék iránti egyéni keresletünk általában független attól, hogy mások mennyit vásárolnak bel®le.

Bizonyos esetekben azonban annál többre értékelünk egy terméket, minél többen vásárolják. Az ilyen ter-
mékekre azt mondjuk, hogy pozitív hálózati (küls® gazdasági) hatásai vannak.

Hálózati hatás
A vízszintes tengelyen az internethez csatlakozó fogyasztók száma. Látjuk, hogy adott árak mellett hány fogyasztó

szeretne csatlakozni, annak függvényében, hogy hány másik csatlakozó fogyasztóra számítanak. A hálózati hatásnak

köszönhet®en a D10 a D0-tól jobbra található, és így tovább. Ez csak akkor érvényes, ha a várakozások helyesek.

DD az utólag beigazolódó várakozásokra alapuló piaci keresleti görbe.
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Monopólium vagy verseny?
Bentragadás (lock in) jelensége: A hálózati hatások miatt el®fordulhat, hogy egy iparág bennragad egy

túlhaladott technológiában. Ha egy technológiailag el®nytelen megoldásra épül® termék els®ként jelent meg
a piacon, akkor a hálózati hatásnak köszönhet®en kell®en nagy el®nyre tehetett szert ahhoz, hogy termel®je
monopolhelyzetbe kerüljön. Az is el®fordulhat, hogy több vállalat van ugyan a piacon, viszont mindegyikük
ugyanazt az esetleg túlhaladott formátumot használja.
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