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ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék

MIKROÖKONÓMIA I.

11. hét

Tökéletes verseny

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 kínálati függvény

Vállalati kínálat rövid távon
Optimumban:

• P =MC

• dMC
dq > 0

• Ha P < AV Cmin, akkor q = 0

Inverz kínálati függvény
A vállalat rövid távú inverz kínálati függvénye megegyezik a határköltség (MC) görbe átlagos változó-

költség (AV C)p görbe minimuma feletti emelked® szakaszával, amely minde ár mellett megadja a vállalat
optimális termelését.

Ágazati kínálat rövid távon

Ágazati kínálati függvény
Ráfordítások (inputok) árváltozásának hatása
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1. Állítás
Egy versenyz® vállalat rövid távú kínálati függvénye az átlagos változó költség görbéjének minimuma fölött
megegyezik a határköltséggörbével. Egy versenyz®i ágazat rövid távú kínálati függvénye a vállalatok kíná-
lati függvényeinek horizontális összege, kiegészítve a ráfordításárak hatásával, vagyis azzal, hogy az ágazati
kibocsátás b®vülése miatt a határköltséggörbék emelkednek (vagy az ágazati kibocsátás csökkenése esetén csök-
kennek). A ráfordítások árainak hatása csökkenti a termékár változását követ® kínálati hatás nagyságát, más
szóval, az ágazati kínálati görbe meredekebb lesz, mint ráfordításár-hatás számbavétele nélkül lenne.

1. De�níció
A κ kínálatrugalmasság a kínált mennyiség változási arányának és az ár változási arányának a hányadosa.
A kínált mennyiség százalékos változása osztva az ár százalékos változásával

• Diszkrtét esetben: ∆Q
∆P

P
Q

• Folytonos esetben: dQ
dP

P
Q

2. Állítás
A ráfordítások árainak hatása miatt az ágazati rövid távú kínálat rendszerint kevésbé rugalmas, mint az egyes
vállalatok rövid távú kínálata.

Kínálat hosszú távon

Inverz kínálati görbe hosszú távon
Hosszú távon az inverz kínálati görbe megegyezik a hosszú távú határköltség görbe hosszú távú átlagköltség
görbe minimuma feletti emelked® szakaszával. A hosszú távú átlagköltség mimimumánál alacsonyabb ár
esetén a tökéletes versenyz® vállalat nem termel.
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Ágazati kínálat különböz® id®távok esetén
Különböz® id®távok mellett változik az ágazati kínálati görbe rugalmassága.

• Azonnali id®táv: IS

• Rövid táv: SS

• Hosszú táv: LS

3. Állítás
Ha egy ágazat kínálati görbéje emelked®, akkor a kereslet növekedésével az ár és a mennyiség egyaránt nö-
vekszik. Az azonnali hatástól a rövid távon át a hosszú távig azonban az ár kezdeti növekedése folyamatosan
visszafordul, míg a mennyiség növekedése egyre hangsúlyosabbá válik. Hasonlóképpen, ha a kereslet csökken,
minél hosszabb távot vizsgálunk, annál kisebb lesz az árváltozás, és annál nagyobb a mennyiség változása.

Küls® növekv® és csökken® mérethozadék

Küls® növekv® mérethozadék
A küls® növekv® mérethozadék következtében az ágazati kibocsátás b®vülésével csökken az egyes vállalatok
termelési költsége, és ezzel laposabb lesz az ágazati kínálati görbe.
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Negatív meredekség¶ kínálati függvény
A keresleti görbe felfelé tolódik D′′-be, a vállalatok saját kínálati görbéik mentén alkalmazkodnak. Küls®

növekv® mérethozadék esetén a megnövekedett ágazati kibocsátás miatt csökken a vállalatok termelési költ-
sége, így az ágazati kínálat lefelé tolódik,

∑
S′
f -b®l

∑
S′′
f -be. Ha a küls® növekv® mérethozadék er®teljes,

az új G egyensúlyi ponthoz nagyobb mennyiség és alacsonyabb ár tartozik.

4. Állítás
Egy versenyz®i ágazatban a bels® gazdasági hatásoknak (vagyis a vállalati kibocsátás változásának hatása saját
költségeire) az egyensúlyi pont környékén szükségképpen csökken® mérethozadékot kell jelenteniük, mivel a
vállalati optimumban a határköltségnek növekv®nek kell lennie. A küls® gazdasági hatások (vagyis az ágazati
kibocsátás változásának hatása a vállalatok költségfüggvényére) kétfélék lehetnek, pénzügyiek és technológiaiak.
A pénzügyi hatások jellemz®en csökken® mérethozadék forrásai, mivel a növekv® ágazati kibocsátás miatt
általában növekednek az inputárak. A technológiai küls® gazdasági hatások egyaránt lehetnek növekv® és
csökken® mérethozadék forrásai, vagyis az ágazati kibocsátás növekedésének lehetnek kedvez® és kedvez®tlen
hatásai is az egyes vállalatok termelési függvényeire.

A nullpro�t feltétel értelmezése

5. Állítás
Hosszú távon egy versenyz®i ágazatban az összes vállalat gazdasági pro�tja nulla.
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A csere haszna

A kereskedelem társadalmi el®nyei

6. Állítás
A kereskedelem kölcsönösen el®nyös tevékenység a résztvev®k számára.

Fogyasztói és termel®i többlet
A keresleti görbe alatti és a piaci ár feletti terület a fogyasztói, a kínálati görbe feletti és a piaci ár alatti
terület a termel®i többlet. A fogyasztói és termel®i többlet összege a fogyasztókból és termel®kb®l álló
társadalom pénzben mért jólétét mutatja.

1. Megjegyzés
A hasznok itt a kereskedésb®l származnak, nem pedig a fogyasztásból vagy termelésb®l.

Az Egyesült Királyságbeli lottó fogyasztói többlete
Bevétel Fogyasztói többlet Fogyasztói többlet

(millió font) (font/húzás) (millió font)
Rendes húzás 65 0, 49 32
Átvitt nyeremény 78 0, 53 41
Többszörösen átvitt 98 0, 68 67
nyeremény

A víz-gyémánt paradoxon modern megközelítésben

Víz vs. gyémánt
A víz értékesebb, mint a gyémánt, abban az értelemben, hogy a fogyasztók összesített �zetési hajlandósága
(a keresleti görbe alatti teljes terület) nagyobb. Ugyanakkor a víz kínálata olyan hatalmas a gyémántéhoz
képest, hogy a víz piaci értéke mégis alacsony.
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Az innováció haszna

Min®ségjavító innováció
Min®ségjavító innováció következtében a keresleti görbe felfelé tolódik, mert a jó min®ség¶ termék egységéért
többet hajlandók �zetni a fogyasztók. Emiatt a fogyasztói és termel®i többlet egyaránt növekszik.

Állami beavatkozások hatása

Csereügyletek megadóztatása

Adók hatása a jólétre
A csereügyletek megadóztatása jóléti, vagy hatékonysági veszteséggel (BDC háromszög területet) jár abban
az esetben is, ha az adóbevételt valamilyen formában visszajuttatja a kormányzat a társadalom (bizonyos)
tagjainak.
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7. Állítás
A csereügyletekre kivetett adók a fogyasztói és a termel®i többletet egyaránt csökkentik. A veszteség egy
része transzfer a fogyasztóktól és termel®kt®l a kormányzati kiadások haszonélvez®i számára. A kereskedett
mennyiség csökkenése azonban holtteher-veszteséget vagy hatékonysági veszteséget is okoz.

Kínálati kvóták

Kvóták hatása a jólétre
Amennyiségi szabályozás hasonlóan az adóztatáshoz jóléti veszteséggel jár a társadalom számára és holtteher-
veszteséget okoz.
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Alkalmazás: Import kvóták

Árplafon

Maximális ár bevezetése
Szabályozatlan piacon a kereslet növekedése hosszú távon a kínálat alkalmazkodását vonja maga után és
PL egyensúlyi ár alakul ki. A P o árplafon bevezetése esetén azonban a keresletnövekedés következtében H
mérték¶ túlkereslet alakul ki.
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