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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA I.

10. hét

Termeléselmélet

K®hegyi Gergely, Horn Dániel

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.

A mikroökonómia vállalatfelfogása

Miért léteznek vállalatok?

• Az üzleti vállalkozások mesterséges képz®dmények, amelyek azért jöttek létre, hogy a piacot termékek-
kel és szolgáltatásokkal lássák el.

• Egyének és csoportok azonban anélkül is képesek a piacra termelni, hogy vállalatot alapítanának.

• Egy fontos néz®pont: Vállalatok azért léteznek, hogy kihasználják a csoportos, azaz több ember mun-
kájára épül® termelés el®nyeit, miközben minimalizálják a szerz®déskötés költségeit.

Vállalatirányítás 6= Tulajdonlás

• Vállalat vezet®i (menedzserek): akik a vállalat nevében cselekszenek.

• Vállalat tulajdonosai: akik jogot formálnak a vállalat mindazon jövedelmére és eszközeire, ami az összes
szerz®déses kötelezettség kielégítése után megmarad.

• A vállalatvezet®k és a tulajdonosok között érdekellentét állhat fenn.

Pl.: Elindítson-e a vezetés egy hosszú távon jól jövedelmez® beruházást egy rövid távon kevésbé jövedel-
mez® beruházás rovására, ha ez az év végi bónusz feladásával jár?

1. Megjegyzés
A tulajdonosok gyakran többen vannak, nem ugyanolyanok a preferenciáik és kevesebb információ van a
birtokukban. Hogyan tudják kikényszeríteni, hogy a vállalatvezet®k az ® érdeküket képviseljék? Hogyan tud-
ják a vezet®ket ugyanabban érdekeltté tenni? Ilyen kérdésekkel foglalkozik a vállalatelmélet, vagy modern
szervezetelmélet.

• Ha a tulajdonosok nem maguk irányítják a vállalatot, akkor a vállalatvezet®kkel is szerz®dniük kell (ez
minimális követelmény).

• A társasági forma a vállalat több tulajdonosa közötti szerz®dés egy meghatározott típusa.

• Két fontos jellemz®:

Korlátolt felel®sség

Tulajdonrészek átruházhatósága
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2. Megjegyzés
A vállalat bels® motivációs rendszerét a küls® körülményeken és az intézmény szervezeti felépítésén kívül a
tulajdonosi szerkezet, a társasági és �nanszírozási forma egyaránt befolyásolja.

Két általános elv

• Az ellen®rzés szükségessége (általában a könnyebben ellen®rizhet® min®ség¶ termelési tényez®ket vá-
sárolják, vagy bérlik, a nehezebben ellen®rizhet®ket pedig tulajdonolják, vagy termelik: tranzakciós
költségminimalizálás).

• Kockázatmegosztás (a tulajdonos több kockázatot vállal, a vezet®k kockázatkerülése szintén szerz®dé-
sekben ölthet testet).

Vállalategyesülések, felvásárlások és vállalatirányítás

A felvásárláshoz köthet® árfolyammozgások
A felvásárlás típusa Árfolyamváltozás (százalék)
Sikeres felvásárlások
Ajánlattétel 30
Összeolvadás 20
Szavazatok megszerzése (proxy contest) 8

Sikertelen felvásárlások
Ajánlattétel −3
Összeolvadás −3
Szavazatok megszerzése 8

Felvásárlási ajánlatok és a rendkívüli
részvényhozamok (százalék)

1973�1979 1980�1989 1990�1998
Ellenséges ajánlattételek 8, 4 14, 3 4, 0
Sikeres ellenséges ajánlattételek 4, 1 7, 1 2, 6
A célvállalatok árfolyam-emelkedése 16, 0 16, 0 15, 9
A felvásárló vállalatok −0, 3 −0, 4 −1, 0
árfolyam-emelkedése

Néhány vállalatirányítási intézkedés (1998)
Intézkedés Százalék Az intézkedés leírása
Biankó csekk
(blank check)

87, 9 Olyan els®bbségi részvény, amely felhatalmazza az igazgatótanácsot különféle
szavazási, átváltási és egyéb jogokról való döntésre

Rétegzett (átfed®)
igazgatótanács
(classi�ed board)

59, 4 Az igazgatók megbízási ideje átfedi egymást (így nem váltható le egyszerre
az egész igazgatótanács)

Arany ejt®erny®k
(golden parachutes)

56, 6 Nagy összeg¶ ki�zetés a vállalatvezet®knek, ha a felvásárlás után távozni
kényszerülnek

Jogvédelem
(indemni�cation)

24, 4 Védi a döntéshozókat az üzleti döntéseikhez kapcsolódó perekt®l

Méregpirula
(poison pills)

55, 3 A felvásárlási ajánlatot tev®kön kívül minden részvényes jogot kap arra, hogy
jelent®s árfolyamkedvezménnyel vásárolhasson részvényt a vállalatvezetés le-
váltása után

Min®sített többség
(supermajority)

34, 1 A felvásárláshoz min®sített (a törvényben megszabott küszöbnél is nagyobb)
többség szükséges

A �standard� mikroökonómia vállalatfelfogása

1. Feltevés
Kiindulópont: A vállalat egy pro�tmaximalizáló �fekete doboz�, amely CSAK a termelési tényez®ket (input)
termékekké (output) alakítja (transzformálja).
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1. Következmény
A vállalatnak nincsen tulajdona. Minden termelési tényez® a fogyasztók (beszállítók, részvényesek) tulajdo-
nában van.

A vállalat döntése

A termel®i döntés

Mir®l dönt a vállalat?

• Mib®l és mennyit termeljen?

• Ehhez mib®l és mennyit használjon fel?

Különböz® termelési tervek:

• Ár: P

• Termelt mennyiség (kibocsátás): q

• Bevétel: R

• Költség: C

Gazdasági Pro�t (Π) = Bevétel � Költségek
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3. Megjegyzés
Gazdasági pro�t 6= Számviteli pro�t

Π = R− C

R ≡ Pq

C ≡ F + V C

• Fix (állandó) költségek (F ):

Elhárítható költségek

Elsüllyedt költségek

• Változó költségek (V C)

• Alacsony kibocsátás mellett a költség a mennyiség növelésével együtt növekszik, de egyre kisebb mér-
tékben.

• Magas kibocsátás mellett azonban a költség a mennyiség növelésével egyre nagyobb mértékben növek-
szik, a csökken® hozadék elvének megfelel®en.

Termel®i döntés optimuma

Pro�tmaximalizálás

A pro�tmaximalizáló kibocsátás q∗, ahol az R összbevételfüggvény és a C összköltségfüggvény közötti
függ®leges távolság a legnagyobb. A maximális pro�t Π∗. q∗-nál az R és C görbék meredeksége megegyezik.

• Átlagbevétel (AR)

AR =
R

q

• Határbevétel (MR): Ha egységnyivel növeljük a termelést, mennyivel változik meg a bevétel.

MR =
∆R

∆q
,MR =

dR

dq

• Átlagköltség (AC)

AC =
C

q
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• Határbevétel (MR): Ha egy egységgel növeljük a termelést, mennyivel változik meg a költség.

MC =
∆C

∆q
,MC =

dC

dq

1. De�níció
Azt a vállalatot, amely a termékek piacán ÁRELFOGADÓ, tökéletes versenyz® vállalatnak nevezzük. Ebben
az esetben az ár a vállalat számára exogén változó.

1. Állítás
Tökéletes versenyz® vállalat esetén a határbevétel megegyezik az árral és az átlagbevétellel

MR = P = AR

2. Állítás
Tökéletes versenyz® vállalat pro�tmaximalizáló kibocsátási szintje ott van, ahol a határköltség egyenl® a ha-
tárbevétellel, feltéve hogy a határköltséggörbe alulról metszi a határbevételgörbét

MC = MR = P

R = Pq

MR =
dR

dq
= P =

Pq

q
=

R

q
= AR

Π = R− C → max
q

dΠ

dq
=

dR

dq
− dC

dq
= 0

MR−MC = 0

MR = MC

Közgazdasági értelmezés

• HaMR > MC, akkor a termelt mennyiséget egy egységnyivel növelve nagyobb mértékben n® a bevétel,
mint a a költség. ⇒ Tehát érdemes növelni a termelést, mert n® a pro�t.

• Ha MR < MC, akkor a termelt mennyiséget egy egységnyivel csökkentve kisebb mértékben csökken a
bevétel, mint a költségek. ⇒ Tehát érdemes csökkenteni a termelést, mert n® a pro�t.

• Ha MR = MC, akkor a termelt mennyiséget egy egységnyivel növelve ugyanolyan mértékben n® a
bevétel, mint a költségek. ⇒ Tehát nem érdemes sem növelni, sem csökkenteni a termelést, mert a
pro�t ugyanakkora marad, azaz OPTIMUMBAN TERMELÜNK!

Másodrend¶ feltétel (a P = MC feltétel az MC növekv® szakaszán kell, hogy fennálljon)

d2Π

dq2
< 0

d2R

dq2
− d2C

dq2
< 0

d2(Pq)

dq2
− d2C

dq2
< 0

dP

dq
− dMC

dq
p < 0

dMC

dq
> 0
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Optimális kibocsátás
Az ábrán az MR határbevételi és az MC határköltséggörbék a q∗ kibocsátási szintnél metszik egymást.

Pro�tmaximum és optimális kibocsátás
A q′ kibocsátás mellett az origóból húzott egyenes éppen érinti az összköltséggörbét, ami azt jelenti, hogy
ott az átlagköltség egyenl® a határköltséggel. Az alsó ábrán tehát q′ kibocsátási szintnél metszik egymást.
Az MC és az AC görbék metszéspontjánál van, ahol az átlagköltség minimális.
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• Változó költség (V C)
V C = C − F

• Átlagos változó költség (AV C)

AV C =
V C

q
=

C − F

q
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P A határköltség
q AR R C javasolt MC AC VC AVC

MR közelítése (egzakt)
0 60 0 128 � 69 ∞ 0 �
1 60 60 184 45 44 184,0 56 56
2 60 120 218 26 25 109,0 90 45
3 60 180 236 13 12 78,7 108 36
4 60 240 244 6 5 61,0 116 29
5 60 300 248 5 4 49,6 120 24
6 60 360 254 10 9 42,3 126 21
7 60 420 268 21 20 38,3 140 20
8 60 480 296 38 37 37,0 168 21
9 60 540 344 61 60 38,2 216 24
10 60 600 418 � 89 41,8 290 29

Üzembezárás
Az ábrán az MC határköltséggörbe el®bb az átlagos változó költségek AVC görbéjét metszi annak mini-
mumpontjában, majd az AC átlagköltséggörbét ugyanígy. A vállalat akkor �zár be�, ha a hosszú távú piaci
ár kisebb, mint PC , ha az ár Pv alatt van, akkor a vállalat még rövid távon sem termel semmit.

• A q = 0-nál a határköltség (MC) egyenl® az átlagos változó költséggel (AV C). Ahogy q közelít
nullához, az MC és az AV C közelednek egymáshoz.

• Az MC ugyanúgy kapcsolódik az AV C-hez, mint az átlagköltséghez (AC). Azaz mikor az AV C
csökken, akkor MC < AV C; amikor az AV C növekszik, akkor MC > AV C; amikor pedig az AV C
állandó (minimumszintjén), akkor MC = AV C. Az MC tehát az AC-t és az AV C-t egyaránt azok
minimumpontjában metszi.

• Az AV C minimumpontja az AC minimumpontjától balra található. Ennek teljesülnie kell ahhoz, hogy
a növekv® MC görbe átmehessen mind az AC, mind az AV C minimumpontján.

Üzembezárási döntés

• R ≥ V C vagy, ami ezzel megegyezik P ≥ AV C a tevékenység fenntartásának feltétele rövid távon.

• R ≥ C vagy, ami ezzel megegyezik P ≥ AC a tevékenység fenntartásának feltétele hosszú távon.

3. Állítás
Egy árelfogadó vállalat azon a kibocsátási szinten maximalizálja pro� tját, amelyen teljesül, hogy határköltség
= határbevétel = ár (feltéve, hogy a határköltséggörbe alulról metszi a határbevételgörbét, rövid távon ár ≥
átlagos változó költség, és hosszú távon ár ≥ átlagköltség.
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A kibocsátás üzemek közti elosztása

Vállalati optimum több üzem esetén

Egy vállalatnak, amelyik két üzemmel rendelkezik, egy adott q kibocsátást úgy kell elosztania, hogy a
két üzem határköltsége egyenl® legyen.

• q ≡ qa + qb

• optimumfeltétel: MCa = MCb = MR = P

Összes vállalati kibocsátás
A vállalat MC határköltséggörbéje az MCa és MCb üzemi szint¶ görbék horizontális összege. Az MC = P
egyenl®séget kielégít® q∗ vállalati kibocsátáshoz tartozó q∗a és q∗b üzemi kibocsátásokra teljesül, hogy MCa =
MCb = MR = P .

Hosszú táv

Hosszú távú költségek

Hosszú táv
A hosszú távú költség (LRTC) a különböz® üzemméretek esetén adódó rövidtávú költségek (SRTCi) alsó
burkolója.
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Hosszú távú átlagköltség
A hosszú távú átlagköltség (LRAC a különböz® üzemméretek esetén adódó rövidtávú átlagköltségek (SRACi)
alsó burkolója, amelyet a hosszú távú határköltség (LRMC) a minimumában metsz.
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4. Állítás
Adott P piaci ár mellett egy versenyz® vállalat legjobb hosszú távú döntése (ami a rögzített ráfordítások meg-
felel® szintjének megválasztását jelenti) és legjobb rövid távú döntése (ami a pro� tmaximalizáló q kibocsátási
szint megválasztását jelenti) az, amelynél teljesül, hogy a hosszú távú határköltség = rövid távú határkölt-
ség = ár. (Feltéve, hogy az MC görbék alulról metszik az ár magasságában húzott vonalat, valamint hogy
teljesülnek azok a feltételek, amelyek mellett a termelés fenntartása indokolt.)

Diszkrét ráfordítások
Diszkrét ráfordítások esetén a rögzített ráfordítási szint csak B = 1 vagy B = 2 lehet, az SRAC görbéket
pedig eszerint ábrázoltuk. Az LRAC görbe a két SRAC görbe alsó szélein húzódik.

5. Állítás
Átmeneti keresletingadozás esetén a ráfordítások szinten tartása két okból is indokolt lehet: 1. elkerülhet®k az
oda-vissza tranzakciós költségek, amelyek inputok eladásával és visszavásárlásával (vagy dolgozók elbocsátásá-
val és ismételt felvételével) járnak, valamint 2. megtakaríthatók az eszközök vállalatspeci� kus igényeihez való
igazítás költségei is. Egyes ráfordítások szinten tartásának akkor van értelme, ha a vállalat a terméke rövid
távú keresletingadozásával számol. Ha azonban a vállalat a keresletváltozást tartósnak ítéli, akkor hosszú
távú válaszlépést tesz, és mindegyik ráfordítás szintjében alkalmazkodik.
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Növekv® költségek és csökken® hozadék
A villamosenergia-termelés átlagköltsége � nukleáris
és fosszilis tüzel®anyagok esetén
Kibocsátás Egységköltségek (cent/kilowattóra)
(gigawattóra) fosszilis tüzel®anyagok nukleáris tüzel®anyag
5000 3,90 2,60
10 000 3,75 2,55
15 000 3,78 2,58
20 000 3,80 2,60
25 000 3,85 2,70
30 000 3,90 2,80

Csúcsid®s és csúcsid®n kívüli termelés

Csúcsid®ben egy árelfogadó vállalat úgy választja meg kibocsátását, hogy a közös határköltség és a
felosztható határköltség összege (MCC +MSC) legyen egyenl® a Pp csúcsid®s árral. Csúcsid®n kívül csak a
felosztható költségek merülnek fel, ezért a vállalatnak az MSC-t kell egyenl®vé tennie a Po csúcsid®n kívüli
árral. A csúcsid®s kibocsátás q∗p , a csúcsid®n kívüli q∗o < q∗p.

Ebben az esetben, ha a közös költségeket teljes mértékben a csúcsid®s keresletre terhelnénk (azzal, hogy
csúcsid® esetén eleget tesznek azMCC+MSC = PP egyenl®ségnek, valamint csúcsid®n kívül azMSC = Po-
nak), akkor ellentmondásos eredményre jutnánk. A csúcsid®n kívül kínált mennyiség q′o nagyobb lenne, mint
a csúcsid®s mennyiség q′p, ami nem lehet helytálló. Akkor jutunk ellentmondásra, amikor Pp − Po < MCC
azaz amikor az id®szakok közötti árkülönbség kisebb, mint a határköltség. Ilyenkor a pro�tmaximalizáló
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megoldás az, hogy mindkét id®szakban ugyanannyit termel a vállalat, vagyis q∗o = q∗p , az összkibocsátás
pedig eleget tesz az MCC + 2MSC = Pp + Po egyenl®ségnek. Ezen a kibocsátási szinten az összesített ár
éppen fedezi a felosztható és a közös határköltséget.

Tél Nyár
Vízkínálat
T®ke 1,38 1,28
M¶ködés és karbantartás 0,63 0,90

Szállítás és kezelés
T®ke 0,00 0,08
M¶ködés és karbantartás 0,01 0,01

Elosztás és tárolás
T®ke 0,00 0,30
M¶ködés és karbantartás 0,00 0,00

Összesen 2,02 2,67
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