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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA II.

B

2. hét

Tényez®piacok és jövedelemelosztás 2. rész

K®hegyi Gergely

A tananyagot készítette: K®hegyi Gergely
Jack Hirshleifer, Amihai Glazer és David Hirshleifer (2009) Mikroökonómia. Budapest, Osiris Kiadó,
ELTECON-könyvek (a továbbiakban: HGH), illetve Kertesi Gábor (szerk.) (2004) Mikroökonómia el®-
adásvázlatok. http://econ.core.hu/∼kertesi/kertesimikro/ (a továbbiakban: KG) felhasználásával.

Tényez®kereslet

Mérethozadék

1. De�níció
Tegyük fel, hogy z-szeresére (k > 1) növeljük mindkét termelési tényez® felhasználását, azaz Φ(za, zb) =

zkq. Ha a kibocsátás

• kevesebb, mint z-szeresére n® (k < 1), akkor csökken® mérethozadékról (volumenhozadékról, skála-
hozadékról),

• több, mint z-szeresére n® (k > 1), akkor növekv® mérethozadékról,

• z-szeresére n® (k = 1), akkor állandó mérethozadékról

beszélünk.

Cobb-Douglas termelési függvény

q = κaαbβ

Pl.:
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α
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Mez®gazdasági termelés Kanadában � Cobb-Douglas részarányok
Tartomány Föld részaránya Munka részaránya T®ke részaránya

(γ) (β) (α)
Saskatehewan 0,2217 0,2954 0.4830
Quebec 0,1240 0,4308 0,4452
Brit Columbia 0.0956 0,6530 0.2514
Kanada (átlag) 0,1597 0,4138 0,4265

Speciális technológiák

• Tökéletes helyettesítés (állandó mérethozadékkal): q = αa+ βb

• Tökéletes helyettesítés (csökken® mérethozadékkal): q =
√
αa+ βb

• Tökéletes kiegészítés (állandó mérethozadékkal): q = min{αa;βb}

• Tökéletes kiegészítés (növekv® mérethozadékkal): q = (min{αa;βb})2
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Ráfordítások iránti kereslet

MC =
ha
mpa

=
hb
mpb

MC

MR
=

ha
mrpa

=
hb
mrpb

1. Állítás
Optimális tényez®felhasználási feltételek: (

mrpa = ha
mrpb = hb

)

Földhasználat Essexben a nagy pestisjárvány el®tt és után
(földterület nagysága angol holdban)
Id®szak Szántó Kaszáló Legel® Erd® Összes Szántó

földterület aránya (%)
1272�1307 243 8 11 7 269 90,2
1377�1399 164 10 28 14 216 76,1
1461�1485 143 16 30 20 209 68,4

2. Állítás
Ha a ráfordítások közötti viszony kiegészít® vagy helyettesít®, a vállalat keresleti görbéje mindkét ráfordítás
esetében laposabb (rugalmasabb), mint a határtermékbevételi görbék. Ebb®l adódik egy fontos következ-
tetés: a változtatható ráfordítások felhasználása érzékenyebben reagál az árváltozásokra hosszú távon, ha
lehet®ség van a �rögzített� tényez®k módosítására is.

Ágazati tényez®kereslet
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3. Állítás
Ha a ha bérleti díj csökken, az ágazati összkibocsátás n®, aminek hatására a termék ára csökken. A
vállalatoknak így kevésbé éri meg többet bérelniük az olcsóbbá vált ráfordításból. E termékárhatás miatt
a ráfordítás iránti ágazati kereslet görbéje meredekebb lesz, mint a vállalati keresleti görbék egyszer¶
horizontális összege. A belépési-kilépési hatás éppen ellentétes irányú. A ha bérleti díj csökkenése növeli
a vállalatok pro� tját, aminek hatására új vállalatok lépnek be az ágazatba, csökkentve az A ráfordításra
vonatkozó ágazati keresleti görbe meredekségét.

Monopszónia a tényez®piacokon

2. De�níció
Azt a piacformát, amikor egy (típikusan tényez®)piacon az egyik piaci szerepl® (típikusan a vállalat)
egyedül jelenik meg keresletével, monopszóniának nevezzük.

3. De�níció
Az a termelési tényez® határköltsége termelési tényez®piaci monopszónia esetén, mivel a vállalat nem
árelfogadó

mfca =
∂C

∂a
= ha +

∂ha
∂a

4. Állítás
Tényez®felhasználási optimum monopszónia esetén: mfca = mrpa

Min®ségi csoportok Nettó mrp (dollár) Fizetés (dollár)
Üt®játékosok
Középszer¶ek −30 000 17 200
Átlagosak 128 300 29 100
Sztárok 319 000 52 100

Dobójátékosok
Középszer¶ek −10 600 15 700
Átlagosak 159 600 33 000
Sztárok 405 300 66 800
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Minimálbér szabályozás

Korcsoport Alacsony bér¶ek Foglalkoztatottság
aránya változása

Fér�ak
15�19 44,5 −15,6
20�24 14,2 −5,7
25�64 3,3 −2,4
65�69 14,0 −4,2

N®k
15�19 51,8 −13,0
20�24 19,0 −4,2
25�64 8,8 −0,3
65�69 21,0 +3,1

Készletek, vétel és eladás

Honnan származik a jövedelem?

• Eddig a fogyasztói döntésnél a p1x1 + p2x2 = I költségvetési korlátban az I jövedelmet adottnak
tekintettük.
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• Tegyük fel, hogy a fogyasztott két termékb®l ω1, ω2 mennyiség¶ készletekkel rendelkezünk (ω1 ≥
0, ω2 ≥ 0).

• A jószágtérben (ω1, ω2) készletpont (készletvektor).

• Önellátás (autarkia): x1 = ω1, x2 = ω2, U(ω1, ω2)

• Piaci csere lehet®sége esetén (adottnak elfogadott p1, p2 árak mellett az egyes termékek eladásából
származó összes jövedelem:

I = p1ω1 + p2ω2

• Az új költségvetési korlát (a haszossági függvény változatlan):

p1x1 + p2x2 = p1ω1 + p2ω2

Készletjövedelmi hatás

Az er®forrás-tulajdonos optimális döntése

Munkaid® és szabadid®

• Jövedelem: I

• Munkaórák: L
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• Szabadid® (órák): R

• Rendelkezésre álló id® (órák): R̄

• L+R = R̄

• Munkabér (egy munkaóra és egyben egy óra szabadid® ára): hL = ∆I
∆R

• Összes jövedelem: I = Ī + hLL, ahol Ī az induló (nem munkából szerzett) jövedelem.

• Költségvetési korlát:
hLR+ I = hLR̄+ Ī

• Hasznossági függvény (a szabadid® és jövedelem vonatkozásában): U(I,R)

• A jövedelem és a szabadid® is hasznos jószág

• Hasznossági függvény (a munkaid® és jövedelem vonatkozásában): U(I, L)

• A jövedelem hasznos jószág, a munka káros jószág

• Helyettesítési határarány:

MRSR ≡ −
∆I

∆R

∣∣∣∣
U

≡ MUR
MUI

Optimum
Az E indulókészlete Ī jövedelemb®l és R̄ szabadid®b®l tev®dik össze. A költségvetési egyenes meredekségének
abszolút értéke egyenl® azzal az órabérrel (bérleti díjjal), amelyhez a szabadidejét feláldozva hozzájuthat. A G∗
érintési pont az er®forrás-tulajdonos optimális döntését jelzi.

Jövedelem- és árváltozás
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5. Állítás
A hL bérleti díj megváltozásának jövedelmi és helyettesítési hatása ellentétes irányú. Alacsony bérek
mellett a helyettesítési hatás er®sebb: ha valaki egyáltalán dolgozik, a magasabb hL bér hatására több
id®t fog munkával tölteni. Magasabb bérek esetén ellenben a jövedelmi hatás érvényesülhet jobban: a
béremelkedés a munkaid® csökkentésére ösztönözhet.

Munkakínálat
Az ábrázolt egyéni munkakínálati görbe meredeksége h′L bérszintig a megszokott módon pozitív mere-
dekség¶, fölötte azonban �visszahajlik�.
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Szociális támogatások és társadalombiztosítás

Szociális támogatás hatása
Szociális támogatások hiányában az egyéni optimum az U0 közömbösségi görbe G pontja lenne, ahol a munkavál-
laló 7000 dollárt keresne, és évi 365− 115 = 250 napot dolgozna. Ha a szociális rendszer 6000 dolláros minimális
jövedelmet garantál számára (kipótolja a jövedelmét, ha a bére elmarad ett®l a szintt®l), a tényleges költségvetési
egyenese az MLK görbére módosul, amely az L pontnál megtörik.

Munkaer®-piaci részvételi arányok az Egyesült Államokban
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Év 60 év feletti fér�ak 65 év feletti fér�ak

1880 64
1900 67
1920 65
1940 55
1960 46
1980 32 19,0
1990 16,3
2000 17,5
2010* 19,5

* el®rejelzés
Forrás: Hirschleifer et al, 2009, 504.
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