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A mezőgazdasági termékek 

kereslete 
• A fogyasztói magatartás különböző megközelítései 

• A kereslet elméletének közgazdasági alapjai 

• A keresletet meghatározó tényezők 

• A kereslet árrugalmassága 

• A kereslet jövedelem-rugalmassága 

• A keresleti rugalmasságok közötti összefüggések 

• Az élelmiszerfogyasztás jellemzői 

• A kereslet elemzés módszerei 

• Egy példa: a magyar sörfogyasztás 

 



A fogyasztói magatartás 

különböző megközelítései 
• Racionális magatartás 

• Korlátozott racionalitás 

– Információkeresés 

– Információ-feldolgozás 

• Impulzív vagy szenvedélyes magatartás 

– A racionális szenvedélyek elmélete (Becker–
Murphy) 

• Szokások szerinti magatartás 

• Társadalmi helyzettől függő magatartás 

– Veblen-hatás 

– Sznobhatás 

– „Csorda”-hatás 



A kereslet elmélete 
• Hasznosság 

– Az elmélet alapegysége az individuális fogyasztó, 
vagy háztartás 

– A hasznosság maximalizálása a költségvetési 
(jövedelem) korlát figyelembevételével 

– A hasznosságot nem mérjük 

– Két axióma 

• A fogyasztó a magasabb hasznosságot 
preferálja 

• A fogyasztó csak alacsonyabb áron vásárol 
többet 

– Hasznosság függvény 



A kereslet elmélete 
• Indifferencia görbék 

– Jószágkombinációk, amelyek 
hasznossága egyenlő a fogyasztó 
számára 

– Növekvő jövedelem – „magasabb” 
indifferencia görbe 

– Helyettesítési határráta 

– Helyettesítési hatás (HH) 

• Helyettesítő termékek: -HH 

• Kiegészítő termékek: +HH 

– Jövedelmi hatás 



Ár és jövedelemhatások ha jószág  

2. ár nő 
HH JH ÖH 

Jószág 1. 

superior 

Q1↑ Q1 Q1↑ 

Jószág 1. 

inferior 

Q1↑ Q1↑ Q1↑↑ 

Jószág 2. 

superior 

Q2↓ Q2↓ Q2↓↓ 

Jószág 2. 

inferior 

Q2↓ Q2↑ Q2↑↓ 



A kereslet elmélete 
• Max(F,H) feltéve, hogy 

• Pf*F+PhH=Y 

– U: hasznosság 

– F: élelmiszer 

– H: lakás 

– Y= jövedelem 

– Pf: élelmiszer ára 

– Ph: lakás bérleti díja 
 

 

U=F*H+λ(Y-Pf*F+PhH) 

• Parciálisan deriválni 

• A parciális derviáltakat 
0-val egyenlővé tenni 

• Megoldani F-re, H-ra 

• Pl. U=f(F,H) 

• 20F-H=1000 

U=F*H+λ(1000-20F-H) 

dU/dF=H-20λ=0 

dU/dH=F-λ=0 

dU/dλ=1000-20F-H=0 

F=25, H=500 

 



A keresletet meghatározó 

tényezők 
• Keresleti függvény 

• Qd=f(Pi, Ps, Pc, Y, N, T, G), ahol 

– Qd: a kereslet mennyisége 

– Pi: a termék ára 

– Ps: a helyettesítő termék ára 

– Pc: a kiegészítő termék ára 

– Y: átlagos jövedelem 

– N: a lakosság száma 

– T: a lakosság ízlése és preferenciája 

– G: a lakosság jövedelemeloszlása 
 



Hogyan befolyásolják az egyes 

változók a kereslet mennyiségét 

– Pi: nő vagy csökken 

– Ps: nő vagy csökken 

– Pc: nő vagy csökken 

– Y: nő  

– N: nő 

– T: változik 

– G: változik 



A kereslet árrugalmassága 

• Saját árrugalmasság 

 

 

 

– Ha Ep<-1 rugalmas 

– Ha Ep=-1 egységnyi rugalmas 

– Ha Ep>-1 rugalmatlan 

– Ha Ep=0 teljesen rugalmatlan 

– Ha Ep=∞ teljesen rugalmas 
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A kereslet árrugalmassága 

• DE! 

– A kereslet rugalmassága változhat a 

keresleti görbe mentén 

– Pl. lineáris keresleti görbe 

– Q=10-P 

– Ha P=5, akkor Ep=-1  

– Ha P=8, akkor Ep=-4 

– Ha P=4, akkor Ep=-0,25 



Az árrugalmasság és a teljes 

árbevétel közötti kapcsolat 
• TR=P*Q 

– dTR=Q*dP+PdQ      (/TR) 

– dTR/TR=Q/TR*dP+P/TR*dQ 

– dTR/PQ=Q/PQ*dP+P/PQ*dQ 

– dTR/PQ=dP/P+dQ/Q 

– dTR/PQ=dP/P*(1+Ep) 

• Ha 

– Ep<-1, akkor az árbevétel nő 

– Ep=-1 akkor az árbevétel nem változik 

– Ep>-1, akkor az árbevétel csökken 



Az árrugalmasság és a 

határbevétel közötti kapcsolat 
• TR=P*Q 

– dTR=Q*dP+PdQ      (/dQ) 

– dTR/dQ=Q*(dP/dQ)+P 

– dTR/dQ=P*(1+Q/P*dP/dQ) 

– dTR/dQ=P*(1+1/Ep) 

• Amoroso-Robinson reláció 

• Ha 

– Ep<-1, akkor a határbevétel csökken 

– Ep=-1 akkor a határbevétel nem változik 

– Ep>-1, akkor a határbevétel nő 

 



Keresztárrugalmasság 

 

 

• Ha Eij>0, akkor i és j 

helyettesítők 

• Ha Eij<0, akkor i és j 

kiegészítők 

• Ha Eij=0, akkor i és j 

függetlenek 

 

DE! 

• Ezt komplikálja a 

jövedelmi hatás 

• TFH: i termék aránya az 

összes kiadásban 

sokkal nagyobb mint j 

helyettesítő terméké 

• Ha nő i termék ára, 

akkor j termék kereslete 

is csökkenhet, ezért i és 

j termék kiegészítő 
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A kereslet 

jövedelemrugalmassága 
 

 

• Ha EY<0, inferior jószág 

• Ha 0<EY<1, normál jószág 

• Ha EY>1, luxus jószág 

• Engel görbe: az élelmiszerek esetében 

EY<1 
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Engel törvény 

• „A szegényebb családok a teljes 

kiadásaik nagyobb arányát kell szánniuk 

az élelmiszerek beszerzésére . . . . 

• Az élelmiszerekre használt kiadások 

aránya, más dolgokat egyenlőnek 

tekintve, a legjobb mérőszáma az 

anyagi életszínvonal mérésének. . „ 

Ernst Engel (1861) 



A kereslet 

jövedelemrugalmassága 
• A kereslet jövedelemrugalmasságát empirikusan 

gyakran nem a kereslet mennyisége alapján, hanem 

az adott termékre fordított kiadások alapján számolják 

• Ez a kiadási rugalmasság 

• Pontosan definiált termékek esetében a kétfajta 

rugalmasság azonos 

• Kiadási rugalmasság>mennyiségi jövedelem 

rugalmasság 

• A különbség azt jelzi, hogy ha a fogyasztók jövedelme 

nő, akkor a jobb minőségű terméket választják 

• Minőség-jövedelem rugalmasság: az előbbi két 

mutató hányadosa 



A keresleti rugalmasságok 

közötti összefüggések 
• Slutsky–Schultz egyenlet: 

– Eii+Ei1+Ei2+…+Eiy=0 

• Szimmetria feltétel 

– Eij=(Rj/Ri)Eji+Rj(Ejy-Eiy) 

• Ri i termék aránya a teljes kiadásban 

• Rj j termék aránya a teljes kiadásban 

• Engel egyenlet 

– (R1E1y+R2E2y+ …+RnEny=1 

 

 



Három típusú jószág 
A jövedelemváltozás hatása 

A saját ár 

változás hatása 

Superior 

EY>0 

Inferior 

EY<0 

Normál 

Ep<0 

Normál superior 

jószág: pl. tej, vaj 

Normál inferior 

jószág pl. sűrített 

tej 

Giffen 

Ep>0 

 - Giffen jószág 

Alapvető 

élelmiszerek a 

szegényeknél 











A keresletelemzés módszerei 
• Adatok: 

– Idősor elemzés 

Aggregált makro adatok 

– Keresztmetszeti adatok 

háztartási kérdőívek  

– Panel adatok 

A kettő kombinációja 

• Módszerek 

– Egy egyenletes modellek 

– Teljes keresleti rendszerek becslése 

Linear expenditure system (LES, Stone, 1954) 

Almost Ideal Demand System (AIDS, Deaton-Muellbauer, 

1980) 

Generalized Ideal Demand System (GAIDS, Bollino, 1990) 

Rotterdam model, (Theil, 1976) 

Translog model (Cristensen-Jorgenson-Lau, 1975) 



Egy egyenletes modellek 

Modell Függvény Rugalmasság 

Lineáris Y=α+βX  β(X/Y) 

Log-log logY=α+βlogX  β 

Log-lin logY=α+βX  βX 

Lin-log Y=α+βlogX  β(1/Y) 

Reciprok Y=α+β(1/X) -β(1/XY) 



Egy példa: magyar sörfogyasztás  

Vizsgált időszak: 1980–2004 

Megfigyelések száma: 25 

Változók: 

Egy főre jutó fogyasztás literben (sör, bor, 

égetett szesz) 

Árak literben (sör, bor, égetett szesz) 

Jövedelem: egy főre jutó GDP 

Deflálás: Az árakat és jövedelem értékeket a 

fogyasztói árindexszel 

Qsör=α0+ α1Psör+α2Pbor+α3Ptömény+α4Jövedelem+ε 

Log-log függvényformában becsüljük 
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       _cons     2.320492   .6965751     3.33   0.003     .8674615    3.773522
        ljov     .1707309   .0831078     2.05   0.053    -.0026289    .3440908
   ltomenyar     -.491161   .0993606    -4.94   0.000    -.6984236   -.2838985
      lborar     .1189198   .0648215     1.83   0.081    -.0162954     .254135
      lsorar     -.213585   .1892578    -1.13   0.272    -.6083699    .1811999
                                                                              
 lsorfogyabs        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    .094967425    24  .003956976           Root MSE      =  .03609
                                                       Adj R-squared =  0.6709
    Residual    .026046712    20  .001302336           R-squared     =  0.7257
       Model    .068920713     4  .017230178           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  4,    20) =   13.23
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      25

. reg lsorfogyabs lsorar lborar ltomenyar ljov

Eredmények 

         Prob > chi2  =   0.7000
         chi2(1)      =     0.15

         Variables: fitted values of lsorfogyabs
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

                  Prob > F =      0.0107
                  F(3, 17) =      5.10
       Ho:  model has no omitted variables
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lsorfogyabs

Durbin-Watson d-statistic(  5,    25) =  1.705783

Slutsky-Schultz 

feltétel nem teljesül 

ΣEij=-0,415 

    Mean VIF        4.63
                                    
        ljov        2.72    0.367513
   ltomenyar        4.46    0.224437
      lsorar        4.52    0.221305
      lborar        6.82    0.146635
                                    
    Variable         VIF       1/VIF  



Összefoglalás 
• A mezőgazdasági termékek iránti 

kereslet általában 

– Árrugalmatlan 

– Jövedelemrugalmatlan 

– De jelentős szóródás van az egyes 

élelmiszerek között az ár- és 

jövedelem rugalmasságot illetően 

– Származtatott kereslet 

 

 


