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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

KÖZGAZDASÁGTAN I.

7. hét

A monopólium

Bíró Anikó, K®hegyi Gergely, Major Klára

Monopólium

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

• A monopólium kialakulásának okai lehetnek

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

Jogi korlátozás

∗ Szabadalom, Know How, szer®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 megvál-
tozik.

• 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 technológiá-
ján 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.

• A termelési mennyiség egy egységének változása esetén a monopólium bevétele a határbevétel
értékével változik.

• A határbevétel képlete: MR = P + Q∆P
∆Q , ahol

∆P
∆Q hányados a keresleti függvény meredekségét

fejezi ki.

• Ha a kereslet törvénye teljesül, azaz a keresleti függvény negatív meredekség¶ ∆P
∆Q < 0, akkor

MR < P , azaz a határbevételi görbe a keresleti görbe alatt halad.
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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. Tehát ebben az esetben a határbevételi görbe éppen megfelezi a függ®leges
tengely és a keresleti görbe közötti vízszintes távolságot.)

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 ha-
tárbevételi görbét MR =MC. A pro�tmaximalizáló árat a keresleti függvény adja meg q∗ mellett.
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A határbevétel képletének átrendezésével kapjuk, hogy

MR = P +Q
∆P

∆Q
= P

(
1 +

Q

P

∆P

∆Q

)
= P

(
1 +

∆P/P

∆Q/Q

)
= P

(
1 +

1

η

)
ahol η a kereslet árrugalmasságának mutatója. Mivel a pro�tmaximum feltétele szerintMC = MR, és aMC > 0,
ezért a pro�tmaximumban MR > 0-nak is teljesülni kell. Ez csak úgy lehetséges, ha

MR = P

(
1 +

1

η

)
> 0⇔ η > −1

2. Állítás

Egy pro�t-maximalizáló monopólium mindig a keresleti görbe rugalmas szakaszán választja meg az árat és mennyi-

séget.

Alkalmazások: Szerz®k és a kiadó

Ki szabna alacsonyabb árat?
Az ügyfelekt®l származó összbevételt az R görbe mutatja. Ebb®l 10 % a szerz®t illeti (RA), 90 % pedig
a kiadót (RP görbe). A kiadó kisebb példányszámot (kibocsátást) választana (magasabb árat szabna a
könyvnek), mint a szerz®.
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Alkalmazások: Monopólium versenyz®i szegéllyel (fringe)

Ár és mennyiség
D a teljes piaci keresleti görbe. Ha horizontálisan kivonjuk bel®le a versenyz®i szegély kisebb, árelfogadó
vállalatainak 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 .

Monopólium és társadalmi jólét

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®
vállalatok 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
adódik, 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.
Továbbá hatékonyság veszteséggel is, ami a kereskedelem csökkenése miatt elvesztett fogyasztói és termel®i
többlet összege.

Állami beavatkozás a jólét veszteség csökkentésére

• Versenypolitika

• Állami tulajdonbavétel

• Gazdasági szabályozás

Versenypolitika

• Kezdetek: 19. század vége, USA

• Magyarországon: versenytörvény (1996. évi LVII. Törvény)

• Gazdasági Versenyhivatal (GVH): kormányfüggetlen szervezet (+ágazati szabályozószervek)

• F®bb versenyjogi területek:

Versenykorlátozó megállapodások tilalma (kartell (horizontális 6=vertikális), vertikális korláto-
zás, 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 középszürkével 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 átlagköltség-görbe 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 azonban továbbra sem hatékony, hiszen a monopólium �túl alacsony� kibocsátását �túl ma-
gas� kibocsátás váltja fel. Csökken® átlagköltséggörbe esetén azonban a szabályozói, nulla pro�tot enged®
megoldás nem növeli kell® mértékben a kibocsátást. A monopólium okozta feltételezett hatékonyságvesz-
teséget azonban túlbecsülhetjük, hiszen a küls® szerepl®k belépési törekvése korlátozza a monopóliumokat
fogyasztóik kizsákmányolásában.
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Árdiszkrimináció piaci er®vel rendelkez® vállalatok esetén

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

sekben különböz® árakat állapítson meg (pl. diák, vagy nyugdíjas kedvezmények stb.).
Az egyes szegmensekben megszabott árak és mennyiségek

• Els® szegmens: P1, Q1

• Második szegmens: P2, Q2

Optimumfeltétel
mr1 = mr2 =MC

P1

(
1 +

1

η1

)
= P2

(
1 +

1

η2

)
6. Állítás
Piacszegmentálás esetén a rugalmasabb kereslet¶ piacon alacsonyabb lesz az ár.

1. Példa

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 mennyi-

ségi 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 kínál-
hatja. Az eladó itt 1 dollárt számol fel az els® kilóért, és 0,5 dollárt a másodikért.
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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.
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