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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA I.

B

11. hét

Min®ség és választék

K®hegyi Gergely, Horn Dániel, Major Klára

Min®ség

Min®ség

1. Feltevés
Tegyük fel, hogy a fogyasztók mindannyian egy adott termékt®l ugyanazt a szolgáltatást várják.

• qn: az n-edik vállalat által termelt mennyiség (pl.: liter benzin)

• `n: az n-edik vállalat nyújtotta szolgáltatás "min®sége" (pl.: km/liter-ben)

• zn: az n-edik vállalat szolgáltatási kibocsátása (pl.: kilométer-ben)

zn = qn × `n

Pl.: Ha egy olaj�nomító kibocsátása 10000 l benzin és a benzin min®sége olyan, hogy 20 km tehet® meg
vele literenként, akkor 20000 km-nyi út megtételének szolgáltatását nyújtja.

Ha a termék ára Pn = `n × Pn, akkor a szolgáltatás valódi ára: Pn. A márkák ára tükrözi a min®séget,
ha a fogyasztók tökéletesen informáltak.

Egyes autók éves százalékos árcsökkenése, korosztályok szerint
Egy-két éves Két-három éves Három-négy éves Négy-öt éves

Közepes méret¶ autók 22 16 14 13
Kisteherautók 13 13 13 13
Új furgonok 22 14 12 11
VW kisbuszok 13 12 11 12

Mi határozza meg a szolgáltatás árát?

• Tökéletes verseny esetén: MCz = Pn

• Monopólium esetén: MCz = MRz
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1. Állítás
Az el®állított szolgáltatás bármely szintjén a vállalat által választott min®ség és mennyiség aránya akkor
helyesen kiegyensúlyozott, amikor a mennyiség növelésével elért többlet szolgáltatás határköltsége (MCq)
valamint a min®ség javításával elért többlet szolgáltatás határköltsége (MC`) megegyezik

MCz = MCq = MC`

2. Állítás
A monopólium kisebb Z szolgáltatás kibocsátási szintet választ, mint egy versenyz®i iparág, amit általában a
rosszabb min®ség és a kisebb mennyiség valamilyen kombinációjával ér el.

Monopólium és a találmányok

Min®ségjavító találmány
Egy monopólium olyan innovációt fontolgat, amelyik költségmentesen megduplázná termékének min®ségét. Mivel a
vízszintes tengelyen a Z szolgáltatásmennyiséget ábrázoltuk, az eredeti Co

z görbe C′
z-be tolódik. Mivel a fogyaztókat

a szolgáltatás mennyisége érdekli, R változatlan, tehát a pro�t megn®. Az inovációval mindenki jól jár.

Min®ségjavító találmány
Egy a fogyaztók számára káros min®ségjavító találmány.
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1. Következmény
Ha a fogyasztók tökéletesen informáltak, akkor a min®ségjavító találmány egyenérték¶ a költségcsökkent®
találmánnyal. Egy pro� tmaximalizáló monopólium egyiket sem utasítaná el. Kivételes esetekt®l eltekintve,
általában a fogyasztók is jobban járnak.

Termékváltozatok

Termékváltozatok
A fogyasztók a termékek tulajdonságait veszik �gyelembe. Olyan tulajdonság esetén, mint amilyen a

méret, az egyéni fogyasztói preferenciák a legkisebbt®l a legnagyobbig terjednek. Olyan tulajdonság esetén
viszont, mint amilyen a szín, az egyéni fogyasztói preferenciákat úgy képzelhetjük el, hogy azok egy kör
mentén helyezkednek el. Az egyszer¶ség kedvéért tegyük fel, hogy a preferenciák eloszlása egyenletes, az els®
esetben egy szakasz mentén, a második esetben pedig egy kör mentén.

Aggregált kereslet
a növekv® aggregált valós keresletet egy monopolista eladó szemszögéb®l, ahogy az el®z® ábrán látható kör mentén
egyenletesen elhelyezett termel®üzemek (termelési pontok) száma növekszik, mert ekkor a valós kereslet is n®: a
fogyasztói preferenciák egyre jobban kielégíthet®k (egyre kevesebb a szállítási költségb®l ered® veszteség). A kereslet
azonban csökken® ütemben n®.

Vallásgyakorlás és vallási koncentráció
(protestáns felekezetek, százalék)
Ország Templomba járó Koncentráció
Egyesült Államok 43 2
Kanada 31 3
Hollandia 27 10
Svájc 25 21
Nyugat-Németország 21 23
Ausztrália 21 18
Új-Zéland 20 21
Nagy-Britannia 14 40
Norvégia 8 85
Svédország 5 72
Finnország 4 92
Dánia 3 94
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Termékváltozatok monopóliumok esetén

Üzemek számának változása
Mivel a kerselet növekszik, az összbevétel is csökken® ütemben növekszik. Azonos lineáris költségfüggvényeket felté-
telezve a költség egy konstanssal egyre feljebb tolódik.

Monopolisztikus verseny

• Reprezentatív szerepl®t tartalmazó modellek (pl. márkák közti verseny)

Chamberlin-modell: Szabad be-, és kilépés, di�erenciált termék

• Elhelyezkedési ('térbeli') modellek

Hotelling-modell (egydimenziós, lineáris termékdi�erenciálás, rögzített a szerepl®k száma)

Salop-modell (egydimenziós, körkörös termékdi�erenciálás, rögzített a szerepl®k száma)

Monopolmegoldások aggregált és üzemi szinten
Adott N számú üzem esetén a monopólium tényleges, aggregált keresleti görbéje DN . Egy üzem kereslete: Dn =
DN/N . A vállalati és az üzemi szint¶ megoldás ugyanarra az árra vezet.

Monopólium üzeme versus monopolisztikus versenyz® vállalat
Monopólium üzeme esetén az optimális megoldást MC = MRn adja. Külön vállalat esetén azonban a keresleti görbe,
amivel a vállalat szembesül: dn, tehát az optimum a H pontban van.
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Monopolisztikus versenyz®i egyensúly
Monopolisztikus versenyz®i egyensúly az s pontban alakul ki. Ebben a pontban minden vállalat pro�tot maximalizál,
az ár alacsonyabb, a termelt mennyiség magasabb, mint monoplólium esetén.

Reprezentatív monopolisztikus versenyz® vállalat
Hosszú távon a reprezentatív vállalat L ár-mennyiség kombinációja a Dn tényleges, egy vállalatra jutó keresleti
görbén található. Ezenfelül a hosszú távú egyensúlyi feltétel az, hogy addig történnek belépések és kilépések, amíg a
reprezentatív vállalat pro�tja nulla nem lesz (az ár egyenl® nem lesz az ACn átlagos költséggel).

3. Állítás
Monopolisztikus versenyben az aggregált kibocsátás nagyobb, az ár pedig alacsonyabb, mint egy többüzemes
monopólium esetén. A saját termékváltozatot kínáló, független vállalatok száma azonban monopolisztikus
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versenyben lehet nagyobb is, kisebb is, mint egy monopólium pro� tmaximalizáló termékválasztéka. Monopo-
lisztikus versenyben a fogyasztók tehát jól járnak az alacsonyabb árakkal, a számukra elérhet® termékválaszték
azonban lehet nagyobb is, kisebb is.

Az Egyesült Államok gazdaságában elérhet®
termékválaszték
Termékfajta 1970-es évek eleje 1990-es évek vége
Gépkocsimárkák 140 260
Gépkocsimodellek 654 1212
Személyi számítógépek 0 400
Szoftverek 0 250 000
Honlapok 0 4 000 000
Mozi�lmek 267 458
Repül®terek 11 261 18 292
Vidámparkok 362 1174
A McDonald's étlapján szerepl® ételek 13 43
Hazai üdít®ital-márkák 20 87
Tejtípusok 4 19
Levi's farmer-modellek 41 70
Futócip®márkák 5 285
N®i kötöttáru 5 90
Kontaktlencse 1 36
Biciklitípusok 8 31

Elhelyezkedési modellek

• Hotelling-modell (egydimenziós, lineáris termékdi�erenciálás, rögzített a szerepl®k száma).

� A termékek csak egy dimenzióban különböznek egymástól (kiterjeszthet® több dimenzióra): ez
lehet a térbeli elhelyezkedés dimenziója, vagy a termék tulajdonság egy dimenziója (pl.: mennyire
édes).

� Lineáris város modell: Egyetlen utca meghatározott hosszúsággal

A fogyasztók egyformák, elhelyezkedésük egyenletes a város mentén

2 üzlet

A termék az elhelyezkedést®l eltekintve homogén, azaz minden fogyasztó az olcsóbb üzlett®l
vásárol �gyelembe véve a szállítási költségeket.

Ha az ár rögzített: a két vállalat elhelyezkedése meghatározható, létezik Nash-egyensúly az
elhelyezkedési stratégiák halmazán(mindkét üzlet középen telepszik le)

Ha az elhelyezkedés rögzített: meghatározható az árképzés Bertrand-egyensúlya, létezik Nash-
egyensúly az árképzési stratégiák halmazán (feltéve, hogy a vállalatok nincsenek egymáshoz
túl közel) Az ár csak akkor lesz egyenl® a határköltséggel, ha a termékek teljesen homogének
(a 2 üzlet ugyanott helyezkedik el). A di�erenciálás piaci er®fölényhez juttatja a vállalatokat!

Ha az elhelyezkedés és az ár is változhat: nem létezik egyensúly.

• Salop-modell (egydimenziós, körkörös termékdi�erenciálás, rögzített a szerepl®k száma)
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