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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

KÖZGAZDASÁGTAN I.

8. hét

A monopolisztikusan versenyz® piac

Bíró Anikó, K®hegyi Gergely, Major Klára

Termékváltozatok

Termékváltozatok

• A fogyasztók a termékek tulajdonságait veszik �gyelembe.

• Olyan tulajdonság esetén, mint a méret, az egyéni fogyasztói preferenciák a legkisebbt®l a legna-
gyobbig terjednek. Olyan tulajdonság esetén, mint a szín, az egyéni fogyasztói preferenciákat úgy
képzelhetjük el, hogy azok egy kör mentén helyezkednek el.

• Feltevés: a preferenciák eloszlása egyenletes, az els® esetben egy szakasz mentén, a második esetben
pedig egy kör mentén.

• Növekv® aggregált valós keresletet egy monopolista eladó szemszögéb®l.

• Ahogy a kör mentén elhelyezett termel®üzemek (termelési pontok) száma n®, a valós kereslet is n®:
a fogyasztói preferenciák egyre jobban kielégíthet®k.

• A kereslet azonban csökken® ütemben n®.
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Termékváltozatok monopóliumok esetén

Üzemek számának változása

• A kereslet n®, az összbevétel csökken® ütemben n®.

• Azonos lineáris költségfüggvényeket feltételezve a költség egy konstanssal egyre feljebb tolódik.

Monopolisztikus verseny

Monopolisztikus verseny

Monopolisztikus verseny

• Több vállalat van a piacon, szabad ki- és belépés.

• Mindegyik vállalat a termékeknek csak egy változatát állítja el®.

• Mindegyik vállalat �ármeghatározó�

• De: ha árat emel → vásárlók átpártolhatnak hasonló terméket el®állító vállalathoz.

Monopolmegoldások aggregált és üzemi szinten

• Adott N számú üzem esetén a monopólium tényleges, aggregált keresleti görbéje DN .
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• 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 a keresleti görbe, amivel a vállalat szembesül: dn, tehát az optimum a H
pontban van.

• 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 monopólium esetén.
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• Monopolisztikus versenyben az aggregált kibocsátás nagyobb, az ár pedig alacsonyabb, mint egy
többüzemes monopólium esetén.

• A saját termékváltozatot kínáló, független vállalatok száma monopolisztikus versenyben lehet na-
gyobb is, kisebb is, mint egy monopólium pro�tmaximalizáló termékválasztéka.

• Monopolisztikus versenyben a fogyasztók 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 farmermodellek 41 70
Futócip®márkák 5 285
N®i kötöttáru 5 90
Kontaklencse 1 36
Biciklitípusok 8 31
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