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Kutatási előzmények
és a téma indoklása

Számos vertikálisan integrálódott iparágban a termelő vállalatok nem
közvetlenül, hanem kiskereskedők közvetítésével értékesítenek a végső fo-
gyasztóknak. Sőt, a legtöbb esetben maga a végtermék vertikálisan kap-
csolódó vállalatok együttműködésének eredményeként jön létre. Ilyen
esetekben mind a termelők, mind pedig az értékesítők olyan stratégiákat
követhetnek, amelyek azontúl, hogy lényegesen különböznek a piacszerke-
zeti alapmodellek szereplőinek magatartásától, jóléti értelemben bizony-
talan, esetenként aggályos kimenetelekhez vezethetnek. Éppen ezért az
adott irodalom – a vertikális korlátozások témaköre – a versenypolitika és
-szabályozás egyik legérdekesebb, de mindenképpen legtöbb vitát gene-
ráló területe.

Az értekezésben, először összefoglaljuk a vertikális korlátozások iro-
dalmának legfontosabb eredményeit, majd olyan modelleket mutatunk
be, amelyek vagy más megvilágításba helyezik eddigi ismereteinket, vagy
magyarázatot kínálnak olyan empirikus megfigyelésekre, amelyekre az
irodalom eddig nem adott kielégítő választ.
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Az értekezés felépítése
és módszertana

A különböző fejezetek eredményei nem kapcsolódnak szorosan egymás-
hoz, így azok külön, önmagukban is értelmezhetőek. Éppen ezért minden
fejezet elején röviden bemutatjuk az elemzett problémát, és annak rele-
váns irodalmát. Az egyes fejezetekben tárgyalt elméletekre oligopólium
modelleket használunk, a döntési helyzeteket játékelméleti eszköztár-
ral elemezzük. A modellek típusától függően Nash-, részjáték-tökéletes
Nash, vagy bayesi Nash-egyensúlyt használunk megoldáskoncepcióként.

Az első fejezet (Vertikális korlátozások) három irányból próbál be-
tekintést nyújtani a terület fontosabb kérdéseibe. Először áttekintjük
a vertikális korlátozások motivációit és hatás-mechanizmusát magyarázó
elméleti irodalmat, felsorolva az azok hatékonyságnövelő hatását hangsú-
lyozó érvrendszereket, illetve a versenykorlátozás lehetőségére fókuszáló
modelleket is. Ezután azt mutatjuk be, hogy milyen fontos empirikus
vizsgálatok próbálták azonosítani a vertikális korlátozások jóléti hatásait
és milyen következtetések vonhatóak le a gyakorlati tapasztalatokból.
Végezetül a szabályozás fejlődését próbáljuk meg felvázolni, elsősorban
amerikai jogesetek ismertetésére támaszkodva.

A 2. fejezetben (A kiskereskedelmi árrögzítés versenyfokozó hatása) a
kiskereskedelmi árrögzítés eddig az irodalomban mellőzött versenyfokozó
hatásával foglalkozunk. A megszokott statikus modellek helyett dina-
mikus környezetet feltételezve, arra a következtetésre jutunk, hogy egy
profitmaximalizáló termelőnek számos esetben célszerű kiskereskedelmi
árrögzítést alkalmazni egy esetlegesen kialakuló forgalmazói kartell meg-
előzésére, amelynek egyértelműen pozitív hatása van nemcsak a termelő
profitjára, hanem a kialakuló fogyasztói többletre nézve is. Amellett
érvelünk, hogy indokolatlan a még mindig uralkodó, a legtöbb ország
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versenyszabályozásában tetten érhető, önmagában törvénytelennek mi-
nősített megítélés a vertikális árkorlátozásokkal kapcsolatban.

Ezt követően a harmadik részben (Technológiai kizárás szűkös erőfor-
rás alkalmazása esetén) egy vertikálisan integrálódott iparág forrásvidéki
inkumbens vállalatának kizárást eredményező stratégiai magatartására
hívjuk fel a figyelmet. Megmutatjuk, hogy a kizárás nem csak a torko-
latvidéki vállalat számára nélkülözhetetlen erőforrás árának növelésével,
hanem a termelési technológia alkalmas megválasztásával is megvalósít-
ható. Egy egyszerű modell kapcsán megvizsgáljuk, hogy a szabályozó
hatóság milyen eszköztárral rendelkezik, ha el akarja kerülni a kizárást.

A 4. fejezetben (Kizárólagos szerződések kétoldalú oligopóliumok ese-
tén) arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi ösztönzi a különböző,
horizontálisan differenciált termékeket gyártó termelőket arra, hogy ki-
zárólagos kiskereskedők által értékesítsenek a végső fogyasztók számára.
Bebizonyítjuk, hogy többszereplős termelői piacon a vállalatokat nem
feltétlenül a kizárás motiválja arra, hogy alkalmazzák a kizárólagos ér-
tékesítést, mint ahogyan ezt az irodalom feltételezi. A fejezet utolsó
részében az egyensúly jóléti elemzése kapcsán rámutatunk, hogy a kizá-
rólagos szerződések alkalmazása nemcsak a fogyasztói, de a társadalmi
többletre is negatívan hat. Ezen eredményeket, a fúzió-paradoxonból ki-
indulva, általánosítjuk az 5. fejezetben (A kizárólagos szerződések egy
általános modellje).

A hatodik részben (Kizárólagos szerződések vertikális differenciáltság
mellett) arra a megfigyelésre adunk magyarázatot, hogy egyes iparágak-
ban miért csupán néhány termelő alkalmazza a kizárólagosságot, míg
azok versenytársai vertikális korlátozás nélkül értékesítenek a végső fo-
gyasztóknak. Vertikális termékdifferenciálást feltételezve magyarázatot
adunk az egyoldalú kizárólagosságra.

A 7. fejezetben (Minőségválasztás kétoldalú kizárólagosság mellett)
a minőség megválasztását helyezzük az elemzés középontjába. Sajátos,
néhány iparágra jellemző vertikális korlátozás mellett, többszereplős –
forrásvidéki és torkolatvidéki – piacokat vizsgálva arra az eredményre ju-
tunk, hogy a termelők a kizárólagos kereskedőkön keresztül értékesített
termékeik minőségét a medián fogyasztók ízléséhez igazítva választják
meg, amely ellentmond mind a maximális, mind a minimális differenci-
áltság elméletének.



Az értekezés fontosabb
eredményei

2.2. állítás. Egy ksikereskedőkön keresztül értékesítő termelő nem alkal-
maz kiskereskedelmi árrögzítést, ha a diszkontfaktor nem nagyobb, mint
egy jól meghatározott (δc) küszöbérték. Ekkor a kiskereskedők minden
lejátszás során Bertrand-áron áraznak, és a termelő olyan pw nagyke-
reskedelmi árat határoz meg, amely maximalizálja profitját. Ha azonban
δ > δc, akkor a kiskereskedők monopoláron áraznak és a termelő a kettős
árrés problámájával szembesül. Ennek megelőzése érdekében rögzíti a kis-
kereskedelmi árat, és egy árpadló bevezetésével megakadályozza a kiskeres-
kedelmi kartell kialakulását. A kiskereskedők mind árpadló alkalmazása
mellett, mind annak hiányában pozitív profitra tesznek szert.

3.1. állítás. Amennyiben egy inkumbens monopolistaként tevékenykedik
egy szűkös erőforrás piacán, akkor szabályozás hiányában úgy árazza be
az adott erőforrást, hogy piaci kizárás valósuljon meg a végtermék piacán.
Az erőforrás magas ára következtében a potenciális versenytárs nem lép
be a végtermék piacára és az inkumbens vállalat monopóliumként tevé-
kenykedik a végtermék piacán is. Amennyiben azonban, a szabályozó ha-
tóság a nélkülözhetetlen erőforrás vonatkozásában egy alacsony árplafont
vezet be, akkor az inkumbens vállalat egy indokolatlanul magas költségű
technológiát választ és technológiai kizárás valósul meg.

3.2. állítás. Létezik olyan árpadló, amely mellett elkerülhető mind a
piaci, mind a technológiai kizárás.

4.4. állítás. Egy kétoldalú duopóliummal jellemezhető vertikálisan in-
tegrálódott iparágban magas horizontális termékdifferenciáltság mellett a
termelő vállalatok kizárólagos forgalmazókon keresztül értékesítik termé-
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keiket, míg alacsony termékdifferenciáltság esetén minden kiskereskedő
számára lehetővé teszik termékeik forgalmazását.

4.6. állítás. Egy kétoldalú duopóliummal jellemezhető vertikálisan in-
tegrálódott iparágban, horizontális termékdifferenciálás esetén a kizáróla-
gos szerződések alkalmazása csökkenti mind a fogyasztói, mind a társa-
dalmi jólétét.

5.3. állítás. Szimmetrikus termelők horizontális termékdifferenciálása
esetén nem létezik olyan termékdifferenciáltsági szint, amely mellett egy-
oldalú kizárólagosság jellemezné az egyensúlyi kimenetelt egy vertikálisan
integrálódott kétoldalú duopóliumban.

5.4. állítás. Aszimmetrikus termelők esetén az alacsony költségű ter-
melő egyoldalú kizárólagossága egyensúlyi kimenetel lesz.

6.5. állítás. Egy vertikálisan integrálódott iparágban, vertikális termék-
differenciálás mellett egyensúlyban legalább egy termelő kizárólagosan ér-
tékesít. Ekkor a kizárólagos szerződések alkalmazása csökkenti a fogyasz-
tói jólétet. azonban a teljes jóléti hatás nem egyértelmű.

7.3. állítás. Egy vertikálisan integrálódott iparágban, ahol a termelők
vertikálisan differenciált termékeket gyártanak és a kiskereskedők hori-
zontálisan differenciáltak, részjáték-tökéletes egyensúlyában legalább az
egyik termelő kétoldalú kizárólagosság mellett értékesíti termékét a végső
felhasználók számára.

7.5. állítás. Egy vertikálisan integrálódott iparágban, ahol a termelők
vertikálisan differenciált termékeket gyártanak és a kiskereskedők hori-
zontálisan differenciáltak, akkor aszimmetrikus vállalatok esetén egyen-
súlyban a hatékonyabb vállalat magasabb minőségű terméket termel mint
a kevésbé hatékony vállalat. A minőségváltozás által okozott átlagköltség
változás mindkét vállalat esetében megegyezik a minőség átlagos értéke-
lésével, azaz a vállalatok a termékeik minőségét a medián értékelésű fo-
gyasztóhoz igazítva állapítják meg. A termelők által választott minőségi
szintekre nem teljesül sem a maximális, sem a minimális differenciáltság.
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