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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA I.

B

3. hét

Alkalmazások, optimalizálás

K®hegyi Gergely, Horn Dániel, Major Klára

A kormányzati beavatkozás hatása

Adóztatás
Amint egy adó megjelenik a piacon, kétféle árral kell számolni, amelyek az adó mértékében különböznek

egymástól: azzal, amit

• a vásárlók �zetnek (keresleti ár, vagy bruttó ár): P+

• az eladók kapnak (kínálati ár, vagy nettó ár): P−

• mennyiségi adó: állandó pénzösszeg kivetése az áru minden eladott egységére (pl.: alkohol, benzin,
cigaretta)

Termel®kre kivetett adó: P+ = P− + T

Fogyasztókra kivetett adó: P+ − T = P−

• Értékadó: az ár egy meghatározott százalékának elvonása (pl.: ÁFA)

Termel®kre kivetett adó: P+ = (1 + t)P−

Fogyasztókra kivetett adó: (1 − τ)P+ = P−; τ = t
1+t

Egyensúlyban
D(P+) = S(P−)

Mennyiségi adók hatása
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Értékadók hatása

Az adóztatás jóléti hatásai

1. Megjegyzés
• Adóztatás esetén a fogyasztói és a termel®i többlet csökken, mivel a vev®k által �zetett ár n®, illetve az
eladók által megkapott ár csökken.

• Az új fogyasztói többlet az A− F ′ − P+ terület.

• Az új termel®i többlet a C −G′ − P− terület.

• Az adóbevétel nagysága: (P+ − P−) ∗Q′.

• A fogyasztók által viselt adóteher: (P+ − P ∗) ∗Q′.

• A termel®k által viselt adóteher: (P ∗ − P−) ∗Q′.

• Az adóteher fogyasztók és termel®k közti megoszlása a kereslet és kínálat rugalmasságától, illetve a két
rugalmasság viszonyától függ.

1. De�níció
Az adózás következtében keletkez® pénzben mért jóléti veszteséget (F ′−G′−E terület) holtteher-veszteségnek
nevezzük.

Adóztatás
Példa

• Kereslet: D(P ) = 220 − P

• Kínálat: S(P ) = P

• Egyensúly: P ∗ = 110, Q∗ = 110

1. Hogyan változik az egyensúlyi ár és mennyiség, ha a termékre T = 30 pénzegységnyi mennyiségi adót
vetnek ki?

2. Hogyan változik az egyensúlyi ár és mennyiség, ha a termékre t = 20%-os adókulccsal érték adót vetnek
ki?

3. Hogyan lehetne a 20%-os adókulccsal elért egyensúlyt mennyiségi adóval megvalósítani?
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4. Milyen célzott (csak erre a termékre fordítható) támogatással lehetne a fogyasztókat oly módon kom-
penzálni az értékadó kivetése után, hogy ugyanazon az áron vásárolhassák a terméket, mint adóztatás
el®tt?

Söradók és a középiskolások sörfogyasztása, 1989 (százalék)

Csoport Tényleges Becsült megoszlás
(az el®z® év ivási alkalmai alapján) megoszlás az adókiigazítás után
Absztinensek (nem fogyaszt) 15,3 18,6
Ritkán fogyasztók (1�9 alkalommal) 44,4 46,1
Közepesen fogyasztók (10�30 alkalommal) 27,1 24,7
Gyakran fogyasztók 13,2 10,6
Összesen 100,0 100,0

Árplafon és árminimum

2. Megjegyzés
E�ektív árplafon és árminimum, és sok más piaci árat eltorzító állami beavatkozás esetén is holtteher-
veszteség keletkezik.

Példa

• Kereslet: D(P ) = 220 − P

• Kínálat: S(P ) = P

• Egyensúly: P ∗ = 110, Q∗ = 110

1. Hogyan változik az egyensúlyi ár és mennyiség, ha a termékre P̄ = 80-as árplafont vezetnek be?

2. Hogyan változik az egyensúlyi ár és mennyiség, ha a termékre P̄ = 120-as árplafont vezetnek be?

3. Hogyan változik az egyensúlyi ár és mennyiség, ha a termékre Q̄ = 50-es kvótát alkalmaznak, azaz
ennél a mennyiségnél többet nemlehet értékesíteni?

4. Hogyan változik az egyensúlyi ár és mennyiség, ha a termékre Q̄ = 140-es kvótát alkalmaznak, azaz
ennél a mennyiségnél többet nemlehet értékesíteni?
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A kínálat betiltása

A kormányzat lefoglalja a kínált mennyiség i = 50 százalékát. S′S′ az új kínálati fv., de ebb®l a keresleti
oldal a lefoglalások miatt csak az S”S” tényleges kínálatot érzékeli.

HGH 2.7 pl.: 50-es 60-as évek ártámogatási és állami felvásárlási programja (USA)
A terményhitel-társaság éves felvásárlásai egyes években
három támogatott terményb®l

Cirok Kukorica Búza

1953 40,9 422,3 486,1
1954 110,1 250,6 391,6
1955 92,6 408,9 276,7
1956 32,5 477,4 148,4
1957 279,5 268,1 193,5
1958 258,0 266,6 511,0
1963 125,1 17,9 85,1
1964 66,8 29,1 86,9
1965 85,0 11,2 17,4
1966 0,3 12,4 12,4
1967 9,1 191,0 90,0
1968 13,7 34,4 182,9

A kereslet és kínálat meghatározása

• A releváns piac meghatározása

Hol a piac (nem �zikai!) határa? Minek a hatását vegyük �gyelembe és mit hanyagoljunk el?

• A keresleti és kínálati függvének meghatározása:

Probléma: Milyen adatok állnak rendelkezésre?

Elvileg csak az egyensúlyi ár �gyelhet® meg (de az id®ben változhat, de nem mindegy, hogy
mit®l. . . ).

Id®soros regresszió.

Gondolatkísérlet (�Hajlandó lenne havi 10 000 Ft-ot �zetni az otthoni internethasználatért? És
11000 Ft-ot?�).

Közvetett gondolatkísérlet (�Ha 20%-kal drágább lenne a gáz, átállna olajf¶tésre?�).

3. Megjegyzés
A fenti felsorolás pontjai súlyos módszertani nehézségeket rejtenek. Ezekr®l kés®bbi tantárgyak (pl. ökono-
metria) során lesz szó.
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Optimalizálás

Összes, átlagos és határmennyiségek

Összes, átlagos és határmennyiségek

• Eladott mennyiség: Q

• Ár: P

• Bevétel: R = PQ

• Átlagbevétel: AR = R
Q = PQ

Q = P

• Határbevétel: MR = ∆R
∆Q

4. Megjegyzés
A ∆ szimbólum kis, illetve egységnyi változásokat jelöl.

A fels® gra�kon az R összbevételfüggvényt ábrázolja, az alsó gra�kon a hozzá tartozó AR átlagbevétel- ésMR
határbevétel-függvényt. A Q = 4 esetén például a teljes bevétel, R = 24. Az alsó gra�kon AR görbéjének
magassága a fels® gra�konon kivastagított ON szakasz meredekségével egyenl®, azaz AR = R/Q = 24/4 = 6,
ha Q = 4. Az MR görbe magassága Q = 4 esetén egyenl® a teljes bevétel görbéjének meredekségével. Ezt
az LN és NM meredekségek átlagával közelítjük.
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5. Megjegyzés
FIGYELEM: Összmennyiséget (mint amilyen a bevétel az ábra fels® gra�konján) SOHASE ábrázoljunk azo-
nos gra�konon az átlag- és határmennyiségekkel (mint amilyenek az átlagbevétel és a határbevétel az ábra
alsó gra�konján)!!! A mértékegységeik ugyanis nem azonosak. Az ábra fels® részében a függ®leges tengely
mértékegysége dollár, miközben az alsó részében termékegységre jutó dollár (dollár/termékegység).

A C összköltségfüggvényéb®l levezethetjük az AC átlagköltséget és MC határköltséget. Annál a kibocsátási
mennyiségnél, ahol az összköltségfüggvény meredeksége a legkisebb (a fels® gra�kon K pontja), MC mini-
mális. Ahol az origóból a görbéig húzott egyenes meredeksége a legkisebb (a fels® gra�kon L pontja), AC a
minimumpontjában van. Ahol AC csökken®, ott MC alatta van AC-nek; ahol AC növekv®, ott MC felette
van AC-nek.
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Vándorló életmód

Az y(s) hozamú gy¶jtögetési helyeken akkor érik el az optimális s∗ tartózkodási id®t, amikor az illet®
hely határhozama egyenl® a teljes t id®szakot �gyelembe véve számolt y/t átlaghozammal, t = d + s. Az
egyes helyekhez tartozó átlagos id® tehát nemcsak az s tartózkodási id®t, hanem az egyik helyr®l a másikra
vándorlás d holtidejét is tartalmazza.
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Diszkrét mennyiségek

6. Megjegyzés
Ha csak diszkrét választások lehetségesek, akkor a kibocsátási szint optimuma annál az értéknél található,
ahol a lehet® legsz¶kebb �következ® szakaszon� a határbevétel kisebb a határköltségnél, és a lehet® legsz¶kebb
�el®z® szakaszon� a határbevétel nagyobb a határköltségnél.

Cikkek Átlag�zetés- Határ�zetés-többlet
száma többlet (dollár) (dollár)
1 543 543
5 295 191
10 227 153
15 194 120
20 174 109
25 160 100
30 149 93
35 150 49
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